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 ا لملخــص
التنفـيذي

ة خالل شهر نوفمبر يرصد         هذا التقرير أبرز التطورات على الساحة اإليرانيَّ
2017م ليقدم للقارئ العربي المهتم بالشأن اإليرانّي وصًفا 
ة خالل الفترة محل الرصد والتحليل. يشتمل التقرير على  دقيًقا للحالة اإليرانيَّ
ثالثة أقسام رئيسية، يهتم األول بالشأن الداخلي اإليرانّي، في حين يختص 
الثاني بتفاعالت إيران مع الشأن العربي، ويتناول الثالث الحراك اإليرانّي على 

ة بالدول الكبرى. الصعيد الدولي في إطار العالقات اإليرانيَّ
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موضوعه  وجاء  السياسي،  الملف  محور  على  األول  يركز  محاور،  ثالثة  التقرير  تناول  الداخلي  الشأن  في 
الرئيسي تحت عنوان "الحوار بين اإلصالحيين والحرس الثوري بين الرفض والتأييد"، وتناول دعوة مرتضى 
حاجي، أحد أبرز اإلصالحيين ووزير التربية والتعليم في حكومة محمد خاتمي، للحوار بين اإلصالحيين والحرس 
الثوري. في الجزء األول من هذا الملّف نتطرق إلى أبرز أسباب ظهور التيَّار اإلصالحي، وفي الجزء الثاني نناقش 
دعوة حاجي إلى الحوار بين الحرس الثوري واإلصالحيين، أما الجزء الثالث فنتحدث فيه عن دالالت تَقرُّب 

اإلصالحيين من الحرس الثوري، وأخيًرا نناقش موقف الرأي العاّم والحرس الثوري واإلصالحيين من الحوار.
الجزء األول  العراق. في  إيران ومناطق في  الذي ضرب غربّي  الزلزال األخير  نناقش  الملف األمني  وفي 
نتحدث عن التداعيات األمنية والسياسية لهذا الزلزال على المواطنين والسياسيين اإليرانّيين، وفي الجزء الثاني 
م معظمها نتيجة هذا الزلزال، وأخير  نناقش مدى حقيقة وصحة االنتقادات الموجهة إلى مباني مهر التي تَهدَّ

نناقش المخاطر األمنية التي قد يسبِّبها مفاعل بوشهر اإليرانّي في حال تَعرُّضه لزلزال.
وفي الملف االقتصادي لشهر نوفمبر طرحنا قضيتين رئيسيتين: األولى حول صادرات الغاز اإليرانّي المتزايدة 
في الفترة األخيرة بين طموح المنافسة العالَمية وإمكانيات االقتصاد المحلي، والثانية حول أهداف إيران من 

التعاون االقتصادي مع ألمانيا بعد االتِّفاق النووي وإلى أي مدى تقدمت في هذه األهداف.
ز تقرير نوفمبر 2017 على قضيتين، األولى انعكاسات استهداف الحوثيين العاصمة  وفي الشأن العربي ركَّ
السعوديَّة بصاروخ باليستي على تجاذبات العالقات السعوديَّة-اإليرانيَّة من خالل رصد رّد الفعل السعودّي وردود 
الفعل العربية والمواقف الدولية، ورّد الفعل اإليرانّي، وأخيًرا دالالت ردود األفعال اإليرانيَّة والسعوديَّة، والثانية 
تطوُّرات األزمة السورية بدخول مرحلة ما بعد داعش من خالل تحليل دالالت تدشين إيران قاعدة عسكرية في 
سوريا، واستعراض نتائج انعقاد مؤتمر أستانة-7، ثم األهداف اإليرانيَّة من المشاركة في قمة سوتشي، وأخيًرا 

انعقاد مؤتمر الرياض-2.
وفي الشأن الدولي ضّم التقرير محورين: األول دار حول العالقات األمريكيَّة اإليرانيَّة تحت عنوان "تطوُّر 
العالقات األمريكيَّة اإليرانيَّة، مزيد من التوتُّر والعقوبات"، وفيه وّضحنا السيناريوهات المتوقعة حول مصير 
االتِّفاق النووي، ألنه في أفضل تقدير سيعلق من الجانب األمريكّي مع الشروع في مزيد من العقوبات واإلجراءات 
التي تستهدف الضغط على إيران وعزلها، وحرمانها من قطف ثمار االتِّفاق أو االستفادة منه دون مقابل أو دون 
عقوبات، وفي أسوأ تقدير سوف تنسحب منه الواليات المتَّحدة، لكن هذا االنسحاب سيخلق فجوة كبيرة ومواقف 
مشتَّتة، ستحتاج إلى وقت أكبر لبلورتها في إطار جديد للعالقات مع إيران، ال سيما في ظّل تَضاُرب مواقف الدول 

من االتِّفاق النووي.
ًدا، في الوقت الذي سيبدأ فيه تنفيذ  وعلى األرجح ستتجه اإلدارة األمريكيَّة إلى إبقاء االتِّفاق معلًَّقا أو مجمَّ
بنود االستراتيجية بجوانبها كافة، سواء تلك المتعلقة بالملف النووي أو تلك المتعلقة بسلوك النِّظام اإليرانّي 
في الداخل وعلى المستوى الخارجي، مع التركيز على استهداف األدوات الصلبة للنظام اإليرانّي، سواء الحرس 
وأذرعه، أو المليشيات الموالية أو المدعومة من إيران، من خالل برنامج شامل للعقوبات، مع مزيد من المواجهات 

على المستوي اإلقليمي وبالمشاركة مع حلفائها.
ى العالقات اإليرانيَّة-الروسية تحت عنوان "روسيا وإيران، عبور األزمة السورية نحو تغيير  المحور الثاني غطَّ
قها في  مسارات التجارة العالَمية"، وفيه عرض التقرير رؤية عن المشروع اإلقليمي اإليرانّي ومراحله ومدي تحقُّ
ظّل تعاقب االجتماعات الثنائية بين إيران وروسيا، والقمم متعددة األطراف وبداية ترتيبات الوضع النهائي في 
سوريا، وطبيعة العالقة بين المشروع اإليرانّي، والمشروع الروسي االستراتيجي الخاّص بتغيير مسارات التجارة 
العالَمية، وتحويلها من النطاق البحري إلى مسارات برية تمّر عبر أراضيها، والخطوات التي تتخذها كل من 

روسيا وإيران وأذربيجان في هذا الصدد.
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شهر نوفمبر 2017م تطّوًرا على المستوى السياسي اإليراني شهد
تمّثل في دعوة بعض اإلصالحيين إلى إحداث تفاهمات مع 

ا مهيمًنا، وليس مجرد قوة مسلحة  الحرس الثوري باعتباره فصياًل سياسيًّ
موازية للجيش النظامي، هذه الدعوة تعكس إقرار الشارع اإليراني في 

الواقع السياسي المتمثل في الهيمنة من ِقبل الحرس الثوري على 
مجريات الحياة السياسية وتفاعالت النظام بعد العجز الذي بدا واضًحا 

في أداء روحاني للتصدي له أو تحجيم هذا الدور المتنامي للحرس، 
والمتوقع أن يزداد في مرحلة ما بعد خامنئي.
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الشأن الداخلي
أوًل: الملف السياسي

 الحوار بين اإلصالحيين والحرس الثوري.. 
بين الرفض والتأييد
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قبل دعوة مرتضى 
حاجي للحوار مع 
الحرس الثوري، 

استغل التيار 
اإلصالحي العقوبات 

األمريكية على 
الحرس الثوري 

روا  لكسب رضاه، فعبَّ
عن دعمهم له 

واستنكار المواقف 
األمريكية تجاهه. 



التيار اإلصالحي والمعروف أيًضا باسم جبهة الثاني من خرداد   )حسب التقويم الهجري الشمسي، وهو 
تاريخ الفوز الساحق الذي حققه الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي في االنتخابات الرئاسية التي أجريت 
في عام 1997 (، شاركت في تكوينه مجموعة من األحزاب والتيارات السياسية التي تدعو إلصالح النظام 
اإليراني. وعلى الرغم من تعّدد األهداف والهواجس الفكرية لألحزاب المكونة لهذا التيار، فإنها وّحدت كلمتها 
وأصبحت تياًرا واحًدا يجمعه شعار الديمقراطية، والحرية، ودولة القانون، والمجتمع المدني، واإلصالح 

السياسي، وسيادة الشعب.

 أسباب ظهور التيار اإلصالحي: «
 تشدد اليمين المحافظ في شعاراته وممارساته.≑
 رغبة األجيال الجديدة في التغيير والتحول، لذا استجابت لشعارات اإلصالحيين التي تدعو لالهتمام ≑

بالشباب والمرأة.
 التحوالت االجتماعية والثقافية التي شهدتها إيران، إذ شهدت التركيبة االجتماعية في إيران تغيًرا ملحوًظا، ≑

ونمت طبقة من الشباب الذين ُوِلدوا وتربَّوا بعد الثورة، وكانوا ينظرون إلى الساحة السياسية باهتمامات حديثة 
مغايرة لما كان سائًدا في الماضي.

 التحوالت الفكرية والمادية التي شهدها العالم وإيران مثل انتشار الفضائيات وحصول عدد من المناطق ≑
النائية على الخدمات الضرورية مثل االتصاالت والمياه والكهرباء، ما أدى إلى ظهور طبقة متوسطة رأت أن الحل 
الوحيد للتخلص من القمع الذي يمارسه الراديكاليون بحق المواطنين اإليرانيين هو تأييد برامج وأهداف التيار 

اإلصالحي  )1 (.
منذ وصول اإلصالحي محمد خاتمي إلى رئاسة الجمهورية في 1997 شهدت الَعالقة بين اإلصالحيين والحرس 
الثوري توترات عدة، ال سّيما بعد أن تسلّم الحرس الثوري مسؤولية قمع أي حركة معارضة داخلية تطالب باإلصالح 
والتغيير، وخالل السنوات األخيرة قام الحرس الثوري باعتقال وسجن العشرات من اإلصالحيين بذريعة الحفاظ 

على المصالح العليا للنظام اإليراني.
لكن بعد االحتجاجات التي نظمها أنصار الحركة الخضراء اإلصالحية بقيادة المرشح الرئاسي مير حسين 
موسوي ومهدي كروبي في 2009، ضد نتائج االنتخابات التي فاز فيها الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد 
بوالية رئاسية ثانية، وصلت الَعالقة بين الطرفين إلى أسوأ فتراتها، نتيجة للقمع الذي تعرضت له الثورة الخضراء 
والذي انتهى بفرض إقامات جبرية على بعض قادتها أو فرض قيود شبيهة باإلقامة الجبرية على البعض اآلخر كتلك 

التي فرضت مؤخًرا على الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي.

الدعوة إلى الحوار بين اإلصالحيين والحرس الثوري: «
خالل مؤتمر صحفي ُعقد على هامش معرض الصحافة بالعاصمة اإليرانية طهران، دعا وزير التربية والتعليم 
في حكومة محمد خاتمي، مرتضى حاجي، التيار اإلصالحي إلجراء حوار مع الحرس الثوري لحل المشكالت 
العالقة بين الطرفين. وجاء في كلمة مرتضى حاجي: »يجب أن نتحاور مع كل األحزاب والتيارات المنافسة وحتى 
مع بعض اإلصالحيين الذين يرون أننا ابتعدنا عن األهداف المنشودة، كما يجب أن نتحاور مع المحافظين 

المتشددين والحرس الثوري«.
ويرى مرتضى حاجي أن الحوار والتشاور مع مجلس صيانة الدستور والبرلمان والسلطة القضائية إضافة 
إلى العناصر المؤثرة في النظام اإليراني ليس أمًرا سيًئا وال يَُعّد تنازاًل عن المبادئ، وعّد أن هناك مالحظات 
واعتراضات على عمل وأداء مختلف التيارات السياسية ومؤسسات النظام المختلفة بما فيها الحرس الثوري، 

http://cutt.us/cRMiR ،سعد بن نامي، ظاهرة التيار االصالحي في إيران واتجاهاتها (((
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ومع ذلك يجب أن يتواصل اإلصالحيون مع هذه المؤسسات 
وحل  القصور  أوجه  على  للتغلب  واألحزاب  والتيارات 

الخالفات  )1 (.
هذه الدعوة تعّبر عن إدراك التيار اإلصالحي لتراجع 
دور التيار األصولي المحافظ في الحياة السياسية لصالح 
تلك  مباشر،  بشكل  خامنئي  يديرها  التي  المؤسسات 
المؤسسات أصبحت تحتكر السلطة وتدير النظام بعيًدا 
عن لعبة االنتخابات والتأييد الشعبي، وبالتالي لزم التفاوض 
معها بشكل مباشر حول مستقبل العملية السياسية داخل 

إيران.
قبل دعوة مرتضى حاجي للحوار مع الحرس الثوري، 
العقوبات  اإلصالحي  التيار  أقطاب  من  عدد  استغل 
األمريكية على الحرس الثوري والتهديد بضمه إلى قائمة 
اإلرهاب، وذلك لكسب رضا الحرس الثوري، إذ عبروا عن 
دعمهم له واستنكار المواقف األمريكية تجاهه. كما عبر 
إصالحيون آخرون مثل محمد علي أبطحي الذي دافع عن 
الحرس وعّده مدعاة للفخر بعد استهدافه لتنظيم داعش 

في سوريا بصاروخ أطلق من داخل الحدود اإليرانية  )2 (.
سبق هذه التصريحات موقف الرئيس اإليراني السابق 
وزعيم اإلصالحيين محمد خاتمي الداعم للحرس الثوري 
والذي يعّد األول من نوعه منذ سنوات، عندما أعلن دعمه 

للحرس الثوري وبرنامج بالده الصاروخي الذي يعّده المجتمع الدولي مهدًدا للسلم واألمن العالميين.
وقال خاتمي إن »إهانة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للحرس الثوري ووصفه باإلرهابي، أمر مدان ومرفوض 
وغير مقبول«. ويرى خاتمي أنه »قد تكون هناك اختالفات في الرأي داخل إيران، لكن ليس هناك خالف في 
حماية كرامة إيران ومبدأ الثورة والمصالح الوطنية الرئيسية والوقوف بوجه التهديدات الخارجية«. ودعا إلى وضع 
الخالفات جانًبا لمواجهة األخطار والتهديدات التي تتعرض لها إيران ومؤسساتها العسكرية  )3 (، حسب وصفه.

هذه التصريحات ُعّدت محاولة لخاتمي للتراجع عن مواقفه السابقة ضد الحرس الثوري والتقليل من أثر 
االتهامات التي وجهها إليه بعض قادة الحرس بـ»الخيانة وتلقي الدعم من الدول الغربية من أجل إقامة نظام علمانّي 
في إيران«، فضاًل عن تجّنب فرض إقامة جبرية عليه كتلك المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

دالالت تقّرب اإلصالحيين من الحرس الثوري: «
على الرغم من أن اإلصالحيين لعبوا دوًرا كبيًرا في وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية لدورتين 
متتاليتين وفوزهم بغالبية المقاعد في االنتخابات البرلمانية، فإنهم ال يزالون يعيشون في عزلة وال تزال المؤسسات 
التابعة لخامنئي تنعتهم برموز الفتنة والمتمردين، واألهّم من ذلك أنهم ال يزالون خارج دائرة صناعة القرار 

السياسي.
لقد أدرك اإلصالحيون أن عودتهم إلى فترة ما قبل أحداث 2009، تقتضي تحسين الَعالقة مع المؤسسات 

http://cutt.us/kFYjp ،(396 انتخاب، حاجی: اصالح  طلبان با سپاه گفت وگو کنند، 9 آبان (((
http://cutt.us/lGdwC ،(396 آرمان امروز، پيشنهاد گفت وگوي اصالح طلبان با سپاه، 0) آبان (((

http://cutt.us/TtXRY ،(396 3) راديو فردا، حمايت خاتمی از سپاه پاسداران وبرنامه موشکی ايران، 5) مهر(
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واألفراد المدعومين من مرشد النظام اإليراني علي خامنئي، إضافة إلى مراجع الشيعة في قم، فضاًل عن إجراء 
حوارات مع أقطاب التيار األصولي المتشدد. لكن يبدو أن محاوالت العودة عبر بوابة هذه المؤسسات والشخصيات 

قد باءت بالفشل، لذا قرر عدد من أقطاب هذا التيار البحث عن خيار جديد يكون أكثر تأثيًرا ونفوًذا.
لقد جاء اختيار اإلصالحيين المؤيدين لفكرة الحوار مع الحرس الثوري لعدة أسباب، نذكر منها ما يلي:

1- إدراك اإلصالحيين حقيقة أن الطريق إلى البرلمان ورئاسة الجمهورية يمّر بعقبة مجلس صيانة الدستور، 
وأن تخطي هذه العقبة يتطلب كسب ونَيل رضا الحرس الثوري.

2- الحوار مع الحرس الثوري قد يقلل من حالة التوتر بين اإلصالحيين والحرس الثوري من ناحية، وبين 
اإلصالحيين وبقية األصوليين المتشددين من ناحية أخرى.

3- هناك اعتقاد سائد بأن الحرس الثوري هو الذي يمسك بخيوط اللعبة السياسية في إيران -بعد المرشد 
علي خامنئي- وبالتالي فإن التقرب منه قد يؤدي إلى صعود هذا التيار مستقباًل، وقد يؤدي إلى تغيير موقف 

خامنئي الرافض لهذا التيار.
4- خالل السنوات األخيرة ُوّجهت اتهامات عديدة إلى مجلس صيانة الدستور باستشارة الحرس الثوري 
والرجوع إليه في ما يتعلق بمرشحي االنتخابات البرلمانية والرئاسية قبل البت في أهليتهم. ورغم أن الحرس 
الثوري ظل ينفي هذا االتهام فإن هناك شبه إجماع وسط قيادات وأقطاب التيار اإلصالحي على صحة هذا 
االتهام، وإدراًكا منهم بأن عودتهم إلى الحياة السياسية في إيران ال يمكن أن تتم إال عبر صناديق االقتراع، فرأوا 

ضرورة طرق باب الحرس الثوري علّه يوصلهم إلى هذا الهدف.

موقف الرأي العام والحرس الثوري واإلصالحيين من الحوار: «
اختلفت مواقف الشارع اإليراني   )سياسيين ومواطنين ( حول موضوع الحوار بين اإلصالحيين والحرس الثوري، 
بين مؤيد ورافض. منهم من رأى أن الدعوة للحوار كانت خطوة خاطئة ألنها قللت من مكانة الحرس الثوري وساوت 
بينه وبين األحزاب والتيارات السياسية، وتجاهلت الطبيعة العسكرية للحرس ودوره الذي يتمثل في حماية النظام.
ومنهم من تساءل عن الجدوى من الحوار وعن الملفات التي يريد اإلصالحيون التباحث حولها مع الحرس 
الثوري. أما بقية الرافضين للفكرة فاستدلوا بوصية مؤسس النظام اإليراني روح اهلل الخميني حول عدم تدّخل 
الجيش والحرس في المسائل السياسية، وبالتالي يرون أن إجراء أي حوار بين التيارات السياسية مع الحرس 
الثوري يمثل انتهاًكا لوصايا الخميني  )1 (، بينما أّيد آخرون فكرة الحوار ورأوا فيه الطريق األمثل للتقليل من 

االحتقان السياسي بين مختلف التيارات السياسية.
الحرس الثوري لم يصدر بياًنا رسمّيًا حول قبول المقترح أو رفضه، لكن المتحدث باسمه رمضان شريف قابله 
بردود فعل إيجابية عندما قال إنه يرى التصنيفات السياسية التي شهدتها الساحة السياسية اإليرانية خالل 
السنوات الماضية تتعلق بآحاد الشعب اإليراني، وإن الحرس يرغب في التعامل والتعاون معها لتعمير وتطوير 

البالد وبسط األمن فيها  )2 (.
أما مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية واالجتماعية، العميد محمد رضا نقدي، فقد طالب بالوحدة 

وحل االختالفات بين مكونات النظام اإليراني  )3 (.
وفي ما يتعلق بردود أفعال اإلصالحيين، لم يتضح بعُد ما إذا كانت الدعوة التي قدمها مرتضى حاجي 
للحوار مع الحرس الثوري هي مجرد دعوة شخصية أم أنها نتيجة إلجماع أو تأييد غالبية التيار اإلصالحي، 
لكنها قوبلت بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المعارضون مثل العضو السابق بجبهة المشاركة، 

http://cutt.us/cisgA ،(396 انصاف نيوز، گفت وگوی اصالح طلبان با سپاه؛ آری يا خير، 0) ابان (((
 http://cutt.us/(Ir(L،(396 خبر أون الين، استقبال سخن گوی سپاه از پيشنهاد اصالح  طلبان برای گفت وگو، )) ابان (((

http://cutt.us/AbGgE ،(396 3) برترينها، پيشنهاد گفتگوی اصالح  طلبان با سپاه، 0) ابان(

12 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2017



أحمد شيرزاد، أن المفاوضات يمكن أن تكون 
الطريق األمثل لحل الخالفات بين مختلف القوى 
السياسية، لكنه تساءل عن الجهة التي طلبت من 
مترضى حاجي طرح هذه المبادرة. واقترح شيرزاد 

على اإلصالحيين إجراء حوار ومفاوضات مع مختلف القوى السياسية بداًل من الحرس 
الثوري.

محسن رهامي من الشخصيات اإلصالحية األخرى التي عّبرت عن رفضها لمشروع المفاوضات مع الحرس 
الثوري، وقد كان في السابق من أبرز اإلصالحيين الذين دخلوا في مفاوضات مع كبار األصوليين، ويرى رهامي 
أن تفاوض اإلصالحيين مع قادة نظاميين وضباط والجلوس معهم على طاولة المفاوضات »مثل أي حزبين أو 

جناحين سياسيين« سيعّد بادرة غير مسبوقة ولن يعود بالنفع على اإلصالحيين  )1 (.
في المقابل أبدى عدد من اإلصالحيين تأييدهم للمقترح، فالناشط اإلصالحي وأستاذ العلوم السياسية 
بجامعة طهران، صادق زيبا كالم، أكد أنه سيدافع عن فكرة الحوار بين الطرفين وبين مختلف مكونات الشعب 
اإليراني، كما يعتقد أن التفاوض سيعني االعتراف بوجود اإلصالحيين ودورهم المؤثر في الحياة السياسية 

اإليرانية  )2 (.
أما اإلصالحي والعضو السابق بالبرلمان اإليراني حسين أنصاري راد، فيعتقد أن التفاوض مع الحرس 
الثوري حول القضايا الخالفية سيكون أفضل من الحوار مع مجلس صيانة الدستور  )3 (، بينما ذهب اإلصالحي 
وعضو لجنة األمن القوي بالبرلمان اإليراني، مصطفى كواكبيان، إلى أبعد من ذلك عندما عّد أن اإلصالحيين 

يمثلون أهّم داعمي الحرس الثوري للوقوف في وجه التهديدات األمريكية  )4 (.

http://cutt.us/umpGD ،(396 دنياي اقتصاد، چرا اصالح طلبان به مذاکره با سپاه فکر می کنند، 8) ابان (((
http://cutt.us/wdOvI ،(396 خبر أون الين، استقبال زيباکالم از گفت وگوی سپاه پاسداران با اصالح  طلبان، 3) آبان (((

http://cutt.us/rtLl ،  693( 3) خبر أون الين، مذاکرات گام به گام اصالح طلبان، 7) ىبان(
http://cutt.us/upUTR ،(396 مازند مجلس، کواکبيان: اصالح  طلبان مهمترين پشتيان سپاه هستند، 0) آبان (((

أدرك اإلصالحيون 
أن عودتهم إلى 

فترة ما قبل أحداث 
2009، تقتضي 

تحسين الَعالقة 
مع المدعومين من 
المرشد، إضافة إلى 
مراجع الشيعة في 
قم، فضاًل عن إجراء 
حوارات مع أقطاب 

التيار األصولي.
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ثانيـا: الملف األمني
الشأن الداخلي

زلزال غرب إيران 
األخير ألحق أضراًرا 
بالغة بالممتلكات 
واألرواح بعّدة مدن 
إيرانية، وشعر به 
سكان مدن أخرى 
وسكان عدة دول 

بالمنطقة.

زلزال غرب إيران..  «

زلزال عنيف مناطق غرب وشمال غرب 
إيران في شهر نوفمبر 2017م، وتركزت 
أضراره في منطقة كرمانشاه ذات األغلبية الكردية، ولم 
تقّل الهزات السياسية التي أحدثها الزلزال عن الهزات 
األرضية التي تبعته، فقد كان أسلوب معالجة النظام 
والحكومة ألضرار الزلزال محّل تقييم من كل أطياف 
المجتمع اإليراني، وكشفت تفاصيل تلك المعالجة عن 
مدى فعالية ووالء األجهزة الحكومية للشعب اإليراني.

رضب

التداعيات األمنية 
والسياسية
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الماضية سلسلة  السنوات  إيران خالل  شهدت 
الذي  الزلزال  أشدها  كان  العنيفة،  الزالزل  من 
هز محافظتَي جيالن وزنجان في شمال غرب 
 7.4 قوته  وبلغت   1990 يونيو   21 في  إيران 
أكثر من  وُقتل فيه  درجة على مقياس ريختر 
40 ألف شخص وأصيب آالف المواطنين  )1 (. 
وفي ديسمبر 2003 ضرب زلزال عنيف آخر 
مدينة بم التاريخية الواقعة في شرق محافظة 
 ،2003 ديسمبر  يوم26  في  اإليرانية  كرمان 
الزلزال 6.3 على مقياس ريختر،  وبلغت قوة 
هذا الزلزال أدى إلى مصرع أكثر من 40 ألف 

شخص وجرح اآلالف.  )2 ( كما شهدت مناطق عدة 
بالبالد مثل بوشهر وتبريز ومناطق في شمال إيران 

هزات أرضية أقل حّدة وأسفرت عن سقوط مئات 
الضحايا.

التي تشهدها هذه  المتكررة  الزالزل  وحول أسباب 
البالد، تؤكد الدراسات أن إيران تقع في منطقة تصادم بين 

الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة األرضية.
الزلزال األخير الذي ضرب غرب إيران ومناطق في العراق في 

شهر نوفمبر 2017م، ألحق أضراًرا بالغة في الممتلكات واألرواح، ال 
سّيما في الجانب اإليراني في مدن كرمانشاه وأرومية وسنندج وإيالم، وشعر 

به سكان مدن أراك وزنجان وتبرير وبوشهر واألحواز، كما شعر به سكان مناطق واسعة 
في دول المنطقة.

هذا الزلزال كان من بين أقوى الزالزل العديدة التي تعرضت لها إيران، إذ وقع الزلزال الرئيسي في نحو 
التاسعة مساء وكان مركزه في محافظة كرمانشاه الواقعة في إقليم كردستان إيران على الحدود مع شمال 
العراق، وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجة على مقياس ريختر. وبعد دقائق تاله زلزال تابع بقوة 5.3 درجة بمقياس 
ريختر مركزه هذه المرة كان جنوب محافظة السليمانية بالعراق، وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال تابع ثاٍن 

بقوة 4.5 درجة.
كان مركزه بالقرب من الزلزال األول بمحافظة كرمانشاه اإليرانية، أما التابع الثالث فوقع في نفس المنطقة.
وحسبما أعلنت جمعية الهالل األحمر اإليرانية، فإن عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 407 قتلى وأصيب 
نحو 6700 شخص آخرين  )3 (، بينما دّمر 12 ألف مبنى سكنّي، ولجأ آالف السكان الذين دمرت منازلهم إلى 
مخيمات مؤقتة، وخشي عدد كبير من المواطنين الذين لم تتهّدم مساكنهم من العودة إليها خوًفا من الهزات 

االرتدادية الكثيرة التي أعقبت الزلزال  )4 (.
ورغم أن الحكومة قالت إنها أرسلت مساعدات كافية إلى المناطق المنكوبة ورفضت المساعدات األجنبية، 
فإن كثيًرا من متضرري وجرحى هذا الزلزال شَكوا من »أدائها الضعيف« واتهموها بالتقاعس عن تقديم المياه 

http://cutt.us/(d7Ho ،(راسخون، حادثه دلخراش زلزله، در استان هاي گيالن وزنجان )369)ش (((
http://cutt.us/UXnyh ،پيام ايمن، گزارشی تحليلی از زلزله بم (((

http://cutt.us/rjQY ،(396 3) خبر أون الين، آخرين آمار؛ ۴۰۷ کشته و۶۷۰۰ زخمی در زلزله کرمانشاه، )) آبان(
http://cutt.us/anbML ،(0(7 بي بي سي فارسي، آالف الناجين من الزلزال يبحثون عن مأوى مع ارتفاع عدد الضحايا، )) نوفمبر (((
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والغذاء والدواء والخيام بالقدر الكافي. كما أكدت وسائل اإلعالم المحلية أن المساعدات التي جمعها المواطنون 
من بطاطين ومالبس وإمدادات أخرى هي التي ساهمت في سّد حاجة أعداد كبيرة من المواطنين وليست 
المساعدات التي أرسلتها الحكومة، كما انتقد المرشد علي خامنئي أداء الحكومة في إغاثة وإمداد وإسعاف 

المتضررين، وطالب المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية بمضاعفة جهودهم  )1 (.

االنتقادات الموجهة إلى مشروع »مباني مهر« بين الحقيقة والتسييس: «
رغم االتهامات التي ُوّجهت إلى حسن روحاني بالتقصير في إمداد المتضررين، فإن االتهامات التي طالت 
سلفه الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد كانت أكثر حّدة وشّدة، بعد أن كشفت آثار الزلزال عن 
شبهات فساد تحوم حول المشروعات السكنية   )مساكن مهر منخفضة التكلفة ( التي بنتها حكومة أحمدي نجاد 

في مختلف المحافظات اإليرانية بما فيها المناطق التي تعرضت للزلزال األخير.
الرئيس اإليراني حسن روحاني استغل االتهامات التي ُوجهت إلى أحمدي نجاد بغية التخفيف من حدة 
االنتقادات التي وجهت إلى حكومته، واتهم حكومة أحمدي نجاد بالفساد عندما قال: »إن سرعة انهيار المباني 
التي بنتها الحكومة السابقة جراء الزلزال الذي ضرب غرب البالد تدل على ارتكاب أعمال فساد في أثناء 
تشييدها«، مضيًفا: »عندما تصمد وتقاوم المنازل والمباني التي بناها المواطنون في مناطق سربل ذهاب وغيرها 

من المناطق أمام الزلزال، بينما تنهار المباني التي بنتها الحكومة، فهذا دليل واضح على وجود فساد«  )2 (.
المتحدث باسم الحكومة اإليرانية محمد باقر نوبخت دافع عن انتقادات حسن روحاني، لكنه ألقى بالالئمة 

على المقاولين وليس أحمدي نجاد، وطالب بعدم تسييس هذه القضية.
ورغم تأكيد التقارير بأن معظم المباني التي تهدمت جّراء الزلزال هي مساكن مهر، فإن مسؤول التحقيقات 
بمكتب علي خامنئي، مسعود حقانيان، دافع عن مساكن مهر، وذلك خالل زيارته للمناطق المتضررة من الزلزال، 
وانتقد ما وصفه بـ»التسييس والضجة« التي أثارتها حكومة حسن روحاني عن هذا الموضوع، وعّد حقانيان أن 
أول من أثار هذه الضجة هو إسحاق جهانغيري النائب األول للرئيس. أما أنصار أحمدي نجاد فقد ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك عندما اّدعوا بأنه لوال مساكن مهر لسقط عدد أكبر من القتلى خالل الزلزال األخير  )3 (، وعّدوا أن حديث 
حسن روحاني وأعضاء حكومته عن مساكن مهر كان نتيجة لنّيات وأهداف سياسية، مّدعين أن هذه المباني تم 
تشييدها طبًقا للمواصفات العالمية، وذلك لتوفير مأوى للشرائح الضعيفة والمحرومة في المجتمع اإليراني  )4 (.

الزالزل والمفاعالت النووية اإليرانية واألمن اإلقليمي: «
عند حدوث أي زلزال في إيران يتجدد الحديث داخل إيران وخارجها عن الخطر الذي قد تحدثه المفاعالت 
النووية اإليرانية على األمن اإلقليمي وسالمة المواطنين في حال تعّرض مناطق وجودها إلى زالزل مشابهة لتلك 

التي وقعت مؤخًرا.
أكثر المفاعالت النووية التي قد تشّكل خطًرا على األمن اإلقليمي هو مفاعل بوشهر، وذلك لقربه من سواحل 
دول الخليج العربي. وخلص كثير من الجيولوجيين وخبراء الزالزل إلى أن هذا المفاعل قد يشّكل خطًرا كبيًرا 
على إيران ودول المنطقة، في حال حدوث أي تسّرب إشعاعّي من هذا المفاعل الذي بنته إيران على ضفتها 
من الخليج العربي. واعتمد الخبراء في هذه المخاوف على جوانب علمية تتعلق بالتركيبة الجيولوجية والفنية 

والتوزيع السكاني.

http://cutt.us/WU0uJ ،(0(7 بي بي سي، زلزال إيران: خامنئي ينتقد جهود الحكومة في مواجهة الكارثة، 0) نوفمبر (((
http://cutt.us/FG(VB ،(396 راديو فردا، روحانی درباره آسيب زمين لرزه: در ساخت وساز فساد وجود داشته است، )) آبان (((

http://cutt.us/MdIa ،(396 3) سخنگوی دولت: انتقاد روحانی از مسکن مهر »به حق« بود، 30 آبان(
http://cutt.us/xo7nE ،(396 اقتصاد نيوز، دولت أحمدی نژاد در پاسخ منتقدان مسکن مهر چه می گفت، )) آبان (((
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فمن ناحية التركيبة الجيولوجية، أثبتت الدراسات أن مفاعل بوشهر تم بناؤه على خط زالزل نشطة، وهذا 
ما يزيد من خشية أن يضرب زلزال قوّي السواحل اإليرانية ويتسبب في تدمير المفاعل وتسريب إشعاعاته، 
أما التركيبة الفنية لمفاعل بوشهر فقد أثبتت أن هذا المفاعل يعتمد على التقنيات الروسية، إضافة إلى 
التي تتعلق بالتوزيع  الثالثة  التركيبة  النووية، وأخيًرا  التي تفتقر إلى متطلبات السالمة  التقنيات المحلية 
السكاني لدول المنطقة، إذ تم بناء المفاعل بالقرب من مناطق الكثافة السكانية في إيران والمناطق الساحلية 

بدول الخليج العربي.

17



ثالًثا: الملف القتصادي
الشأن الداخلي

الملف االقتصادي لشهر نوفمبر قضيتين 
رئيستين: األولى، حول صادرات الغاز اإليراني 
المتزايدة في الفترة األخيرة بين طموح المنافسة العالمية 
وإمكانيات االقتصاد المحلي. والثانية، حول أهداف إيران من 
التعاون االقتصادي مع ألمانيا بعد االتفاق النووي وإلى أي 

مدى تقدمت هذه األهداف.

يتناول
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االستهالك 
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اإلنتاج السنوي 
من الغاز أهم 

عوائق الطموحات 
اإليرانية في زيادة 

صادرات الغاز



صادرات الغاز اإليراني بين اإلمكانيات والطموح «
رفعت إيران من صادراتها من الغاز الطبيعي خالل شهر نوفمبر بشكل مالحظ إلى كل من العراق وتركيا، 
بزيادة قدرها 40% للعراق مقارنة بشهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 14 مليون متر مكعب يومّيًا، وبقيت تركيا 

كأكبر مستقبل للغاز اإليراني بمعدل 30 مليون متر مكعب يومّيًا.
تمتلك إيران ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي تضعها في التصنيف األول عالمّيًا من حيث حجم االحتياطي 
المؤكد، وتأتي روسيا شاسعة المساحة من بعدها من حيث حجم االحتياطي، ومع هذا تتفوق روسيا بمراحل 
تطمح  لكنها  عالمّيًا  الغاز  مصّدري  بين  من  إيران  تصنف  وال  والتصدير،  اإلنتاج  من  كل  في  إيران  على 
في المنافسة على الساحة الدولية في هذا المجال، وبدأت في زيادة صادراتها مؤخًرا إلى دول الجوار 
كالعراق وتركيا، ووضعت خطة طموحة لتحقيق أهدافها حتى 2020، لكن تحقيق تلك األهداف دون تغيير 
الغاز  التقرير صادرات  ويتناول هذا  تمّنيات.  يتعدى مجرد  ال  قد  الحالية  والظروف  المتاحة  اإلمكانيات 

اإليرانية في الفترة األخيرة وفرص تصديره ومعوقات المنافسة الدولية في هذا الشأن.

صادرات الغاز اإليراني «
خالل  اإليراني  الغاز  مستوردي  أبرز  هي  تركيا 
السنوات الماضية، وأضيفت إليها العراق مؤخًرا على 
الرغم من توقيع اتفاقيات توريد بين البلدين منذ عام. 
وتصّدر إيران من الغاز إلى تركيا بمقدار 30 مليون 
تركيا  تكون  وبذلك   ،)1( يومّيًا   الغاز  من  مكعب  متر 
المصدر  بينما  اإليراني،  للغاز  مستقبلة  دولة  أكبر 
إلى العراق نحو 14 مليون متر مكعب يومّيًا في شهر 
نوفمبر بزيادة قدرها 40% عن شهر أكتوبر الماضي.

http://cutt.us/bYTRD (396 - 8 - (7 .وكالة أنباء إيرنا، ايران بيش از يک ميليارد و00) ميليون مترمکعب گاز به عراق صادر کرد (((

.BP 2017 المصدر: إعداد الوحدة االقتصادية باالعتماد على بيانات تقرير

المصدر: إعداد الوحدة االقتصادية باالعتماد على المصادر الفارسية.
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من  إيران  صادرات  في  سريًعا  نمّوًا  نالحظ 
البلدين  بين  الَعالقات  تنامي  للعراق يعكس  الغاز 
والرغبة في تعميق التعاون االقتصادي بينهما، لكي 
يظل العراق ثاني أكبر سوق للتصدير اإليراني بعد 
للعراق  اإليراني  الغاز  صادرات  ارتفعت  الصين. 
يوليو  شهر  في  يومّيًا  مكعب  متر  ماليين   8 من 
الماضي إلى 14 مليون متر مكعب في نوفمبر  )1 ( 
بنسبة ارتفاع 75% خالل أربعة شهور، وتستهدف 
إيران تصدير 25 مليون متر مكعب للعراق يومّيًا 

وفًقا للعقد المبرم بين الطرفين.
فتكاد  عاّمة  الخارج  إلى  إيران  صادرات  أما 
تصنيفات  في  موجودة  غير  أنها  لدرجة  تُذكر  ال 
للغاز  المصّدرة  الدول  عن  الدولية  التقارير 

 ،)  2( العالم   بدول  مقارنة   2016 عام  للغاز خالل  إيران  نسبة صادرات  البياني  الرسم  ويوضح  الطبيعي. 
وتقترب من الصفر   )0.14% أو 1.6 مليار متر مكعب/عام (  )3 (، وال يكاد يُرى نصيب إيران في الرسم 
التوضيحي   )باللون األحمر (، مقارنة بروسيا التي تصدر ما يعادل 19%   )205 مليارات متر مكعب/عام ( من 

إجمالي صادرات العالم، أو قطر بنسبة 11% من صادرات العالم   )124 مليار متر مكعب/عام (.

وفي 2017 زادت إيران من تصدير الغاز إلى الخارج لكنها ال تزال بعيدة كل البعد عن المنافسة الدولية. 
بعد أن أعلن المسؤولون اإليرانيون عن وصول حجم الصادرات في 2017 إلى قرابة 50 مليون متر مكعب 
يومّيًا شاماًل الصادرات إلى العراق، وأن المستهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي للخارج في نهاية عام 
2020 إلى 195 مليون متر مكعب يومّيًا   )71 مليار متر مكعب سنوّيًا (، ويتطلب تحقيق هذا الهدف توافر 

موارد مالية وتكنولوجية وتغير في معدالت اإلنتاج واالستهالك الحالية.

https://goo.gl/Wjkkao .(0صحيفة الوفاق، بعد تركيا.. العراق ثاني أكبر مستورد للغاز اإليراني، 0) - )) - 7)0) ص (((
((( BP. Previous Reference. P 35.

)3) تم احتساب النسبة بناء على الفارق بين اإلنتاج واالستهالك المحلي لنفس العام.
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معوقات المنافسة العالمية في صادرات الغاز: «
تتمثل أهّم معوقات تصدير الغاز اإليراني للخارج في تنامي حجم االستهالك المحلي من الغاز، باإلضافة 
مالءمة  عدم  مع  الشأن،  هذا  في  االستثمار  لزيادة  الالزمة  والتكنولوجية  المالية  اإلمكانيات  نقص  إلى 

الظروف الدولية بعُد الستقرار االستثمارات األجنبية في إيران.
أواًل: يشكل تنامي االستهالك المحلي السنوي بدرجة تتوازى مع تنامي حجم اإلنتاج السنوي من الغاز 
أهم العوائق أمام الطموحات اإليرانية في زيادة حجم صادرات الغاز، فبعد خصم كميات االستهالك المحلي 
ال يتبقى إال النزر القليل للتصدير وأحياًنا ال يكفي اإلنتاج المحلي وتستورد إيران الغاز رغم امتالكها أكبر 

احتياطّي عالمّي مؤكد منه.

تضم إيران قرابة 80 مليون نسمة، ونصيب الفرد من كميات الغاز السنوية المستهلكة في إيران يَُعّد 
من بين األعلى في العالم كما يتضح من الشكل البياني، فنصيب الفرد اإليراني من استهالك الغاز أعلى 
من ِطنَّين   )2 ( من البترول المكافئ سنوّيًا. نصف الغاز المستهلك محلّيًا يذهب لتدفئة المنازل، و21% في 
إنتاج الكهرباء و18% في المنتجات الصناعية والبتروكيماوية. في عام 2015 ارتفع حجم االستهالك المحلي 
عن حجم اإلنتاج مما اضطر إيران إلى استيراد 7.5 مليار متر مكعب من الغاز من تركمانستان وأذربيجان، 
واستمرت إيران في االستيراد لتلبية احتياجات سكانها، خصوًصا في المناطق الشمالية الباردة. وعندما 
المسؤولون  تدخل  مدفوعة،  غير  مالية  مستحقات  تراكم  بعد  إليران  الغاز  إمدادات  تركمانستان  قطعت 

اإليرانيون إلنقاذ أهل الشمال من البرد القارس.
يُظِهر الرسم البياني السابق نمّو حجم اإلنتاج السنوي للغاز  )1 ( من قرابة 100 مليار متر مكعب في 
حجم  نما  ذلك  ومع   ،%100 من  اقتربت  بنسبة   2016 عام  في  مكعب  متر  مليار   200 نحو  إلى   ،2010

ا من نسب اإلنتاج عند مستوى 200 مليار في عام 2016. االستهالك المحلي من الغاز بنسب قريبة جّدً

((( BP. Previous Reference. P 3(.

توزيع استهالك الغاز الطبيعي نسبة لعدد السكان
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ثانًيا: استغالل حقول الغاز في اإلنتاج والتصدير يحتاج إلى توافر تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة 
تتم عبر شراكات أجنبية ال تتوافر إليران بالشكل الكافي في ظل الظروف الراهنة، فقطاعا النفط والغاز 
مًعا يحتاجان إلى استثمارات تفوق 200 مليار دوالر، بينما ال يزال الغموض يخيم على مستقبل أكبر صفقة 
وّقعتها إيران بعد االتفاق النووي مع شركة »توتال« الفرنسية بقرابة 5 مليارات دوالر الستغالل حقل برس 
الجنوبي   )أكبر حقل غاز في العالم (، بعد تصريحات للشركة بإمكانية سحب استثماراتها إذا ما تعارضت 

مع مصالحها االستراتيجية في الواليات المتحدة األميركية.

الخالصة «
نخلص إلى أن إيران لم تنجح حتى اآلن في استغالل ثروة الغاز الطبيعي الكامنة في أراضيها والتي 
تضعها في المركز األول عالمّيًا من حيث حجم احتياطّي الغاز الطبيعي في العالم، ومؤخًرا انتهجت إيران 
طريق زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي وبدأت بالعراق وتركيا، ووقعت صفقة ضخمة مجهولة المصير مع 
»توتال« الفرنسية إلنتاج الغاز من أكبر حقل غاز في العالم. لكن طموحات المنافسة العالمية في صادرات 
الزيادة  يوازي حجم  بمعدل  الغاز  من  المحلي  االستهالك  كتنامي حجم  معوقات  عدة  مع  تصطدم  الغاز 
السنوية في إنتاجه، وعدم توافر الموارد المالية والتكنولوجية الالزمة لزيادة اإلنتاج والتصدير بكثافة، مع 
ترّدد االستثمارات األجنبية في العمل في السوق اإليراني حتى بعد توقيع اتفاقيات شراكة خوًفا من تهديد 
مصالحها األكبر مع الواليات المتحدة األميركية. لذا فأي منافسة حقيقية إليران في سوق الغاز العالمي 
تتطلب أواًل تغييًرا سريًعا لمعادالت اإلنتاج واالستهالك وتهيئة البيئة الجاذبة لالستثمارات الدولية وتقليل 

توترات السياسة الخارجية اإليرانية.

هل حققت إيران أهدافها االقتصادية مع ألمانيا منذ االتفاق النووي وحتى اآلن؟ «
نما حجم التجارة بين إيران وألمانيا، أكبر شريك تجارّي لها في االتحاد األوروبي، إلى قرابة 3 مليارات 
وفق  عاّمة،  األوروبي  واالتحاد  إيران  بين  التجارية  الَعالقات  نمّو  إلى  باإلضافة   ،2017 عام  خالل  يورو 

المسؤولين اإليرانيين خالل نوفمبر  )1 (.

http://cutt.us/XIuXD .(396 موقع اتاق خبر. حجم روابط اقتصادی ايران وآلمان به ۲.۹ ميليارد يورو رسيد. )) آبان   (((
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نصف عدد الدول التي وّقعت معها إيران االتفاق النووي منذ عامين هي دول أوروبية، ومنذ ذلك الحين 
وضعت السياسة الخارجية اإليرانية على رأس أولوياتها تعميق الَعالقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي 
عاّمة، وألمانيا تحديًدا من بين 28 دولة في االتحاد األوروبي، باعتبارها أكبر دولة صناعية في االتحاد، 
ويمكن إليران االعتماد عليها في توريد احتياجات البالد الصناعية، كما أن السياسة الخارجية أللمانيا 
تتميز بعدم التصادم والبراغماتية الستمرارية تفوق أكبر اقتصاد في أوروبا. سعت إيران وال تزال لتعميق 
التعاون االقتصادي مع ألمانيا، لكن إلى أي مدى نجحت إيران في تحقيق أهدافها من التعاون االقتصادي 

معها بعد االتفاق النووي وحتى اآلن؟ هذا ما سنوضحه في التقرير الحالي.

التبادل التجاري بين إيران وألمانيا: «
أصبحت ألمانيا أكبر شريك تجارّي إليران في االتحاد األوروبي بعد االتفاق النووي، وتمكنت إيران من 
زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين ألمانيا عما كان عليه في عام 2015 أو قبل االتفاق النووي، لكن 
لم تكن هذه الزيادة بالنسبة المتوقعة بعد مرور عامين على تطبيق االتفاق النووي. بأقل من 3% زاد حجم 
التبادل التجاري بين إيران وألمانيا حتى أواخر عام 2017 مقارنة بعام 2015/2014، إذ سّجل 2.9 مليار 
دوالر حتى نوفمبر 2017 ارتفاًعا من 2.83 مليار دوالر في عام 2014/ 2015  )1 (، أي إّن الَعالقات التجارية 
بين البلدين كانت قائمة عندما كانت العقوبات االقتصادية الدولية سارية، ولم تنُم إال بمعدالت متواضعة 

للغاية بعد مرور عامين على االتفاق النووي.

نوعية التجارة بين البلدين: «
الخام  والنفط  التكنولوجيا،  النفط مقابل  إيران وألمانيا في عنصريين أساسين:  بين  التجارة  تنحصر 
الصناعية  والمعّدات  اآلالت  في  إليران  األلمانية  الصادرات  تتركز  إذ  األلمانية.  التقنية  مقابل  اإليراني 
والتكنولوجية مقابل استيراد النفط الخام اإليراني وبعض المنتجات الغذائية. ويميل الميزان التجاري بين 
البلدين بشدة لصالح ألمانيا، إذ شكلت الصادرات اإليرانية أللمانيا 15% فقط من إجمالّي حجم التجارة 

بين البلدين عام 2015/2014 بينما 85% من التجارة بين البلدين لصالح ألمانيا.

((( Central Bank of Iran (CBI(, Distribution of exports and imports by Countries. P (93 ,(90. April (0(7.
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وتتركز الصادرات اإليرانية إلى االتحاد األوروبي عاّمة في اآلتي على الترتيب  )1(: النفط والمواد المعدنية   
)أكثر من%77 (، بضائع مصنعة، وأغذية وحيوانات حية، بينما تصدر دول االتحاد األوروبي إليران اآلتي على 
الترتيب: آالت صناعية ومعدات نقل   )46% (، مواد كيميائية   )22% (، صناعات مختلفة   )10% (، بضائع 

مصنعة   )9% (، أغذية وحيوانات حية   )6% (، أخرى   )%7 (.

التبادل التجاري بين إيران وأوروبا: «
أما عن التجارة مع أوروبا بشكل عام، فكان التطّور مالحًظا بعد االتفاق النووي لكنه لم يصل إلى أقصى 
قمة بلغها بعد. ويرجع بدرجة أساسية إلى استعادة إيران حصتها في صادرات النفط األوروبية، ويظهر 
الرسم البياني التالي »تدفقات تجارة االتحاد األوروبي مع إيران« ارتفاع واردات دول االتحاد األوروبي عامة   
)باللون األحمر ( من إيران بنسبة 347% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 بسبب االستيراد األوروبي للنفط 

((( European commission. European Union, Trade in goods with Iran. P (0(( - (( - (7 .(. https://goo.gl/9Y(5Yq

European commission 2017  المصدر: إعداد الوحدة االقتصادية باالعتماد على
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الخام اإليراني. وعلى الرغم من هذا االرتفاع الضخم في الواردات األوروبية من إيران، فإن الميزان التجاري 
بين إيران واالتحاد األوروبي ال يزال في صالح االتحاد األوروبي بمقدار نحو 2.3 مليار يورو   )اللون األزرق 

( ألن صادرات االتحاد األوروبي إلى إيران أكبر   )اللون األخضر ( من وارداتها من إيران.

وفي عاَمي 2016 و2017، ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران واالتحاد األوروبي من معدل 7.7 مليار 
يورو عام  )1 ( 2015 إلى قرابة 15 مليار يورو 2017، في حين أن أقصى قمة بلغها التبادل التجاري بينهما 
كانت في عام 2011 مسجلة نحو 27 مليار يورو كما يوضح الرسم البياني التالي »التبادل التجاري بين إيران 
واالتحاد االوروبي«، أي إّن مستوى الَعالقات االقتصادية بينهما لم يُعد إلى سابق عهده بعد، كما يتضح من 

الشكل التالي.

موقف ألمانيا من االتفاق النووي واالستثمارات األوروبية في إيران: «
النظر  وجهة  منه،  المتحدة  الواليات  النسحاب  ورافض  النووي  االتفاق  لبقاء  داعم  األلماني  الموقف 
في  المتحدة  لألمم  اجتماع  هامش  على  غابرييل،  سيغمار  األلماني،  الخارجية  وزير  عنها  عبر  األلمانية 
نيويورك مؤخًرا  )2 (، وهي رفض بالده إلغاء االتفاق النووي أو فرض أي عقوبات أميركية جديدة على طهران 
ألنه بمثابة تشجيع لبعض القوى ككوريا الشمالية على عدم التفاوض لوضع حّد لبرنامجها النووي. وأكد أن 
ألمانيا قد تعمل مع االتحاد األوروبي وفرنسا وبريطانيا ومن الممكن مع روسيا أو الصين من أجل الضغط 

على واشنطن للبقاء في االتفاق النووي.
يفيد بقاء االتفاق النووي اقتصاد ألمانيا لكنها تكتفي بالتجارة مع إيران بما يخدم مصالحها التصديرية، 
بينما ال تستثمر في إيران إال في أضيق الحدود. السوق اإليراني متعطش للتكنولوجيا بعد سنوات الحرمان 
والعزلة، وتستغل ألمانيا هذه الميزة في تعزيز صادراتها التقنية والصناعية إليران، بينما لم تكن ألمانيا أبرز 
المستثمرين األوروبيين في إيران بعد االتفاق النووي، في ما عدا بضع اتفاقيات شراكة وتطوير صناعات 
إيران،  في  االستثمار  في عودة  الكبرى  األلمانية  الشركات  من  كثير  وترددت  النقل،  ووسائل  بتروكيماوية 
خصوًصا في مجال صناعة السيارات، وهو مجال هام وحيوّي للصناعة اإليرانية، وكانت إيران قد قطعت 
شوًطا كبيًرا فيه بمساعدة شركات ألمانية وفرنسية قبل تشديد العقوبات الدولية عليها في 2012. في 

((( European commission. Previous Reference. P 3.
((( Reuters. Germany will strive to save Iran nuclear deal: Gabriel. (0(7 - 9 - ((. https://goo.gl/rxWuHf
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المقابل استحوذت فرنسا على النصيب األكبر من االستثمارات في إيران عقب االتفاق النووي في مجاالت 
النفط والغاز وتطوير حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في إيران والعالم، ومجال صناعة السيارات 

عبر شركات مثل »توتال« و»بيجو« و»رينو«.

مسار الَعالقات بين إيران وألمانيا: «
االقتصاد  على  جديدة  عقوبات  فرض  من  خوًفا  اإليرانيين  مع  العمل  في  األلمان  المستثمرون  يتردد 
الشركات  ألغلب  فروع  ووجود  األميركية،  المتحدة  الواليات  مع  اإليرانية  الَعالقات  توتر  بسبب  اإليراني 
األلمانية الكبرى في أميركا، أو الوقوع تحت طائلة القانون والغرامات المالية في حال التورط مع شركات 

إيرانية على قائمة العقوبات األميركية.
من ناحية أخرى ال تزال القيود البنكية من أبرز معوقات تنمية الَعالقات االقتصادية مع ألمانيا، وترفض 
البنوك الكبرى في أوروبا والعالم التعامل المالي مع شركات إيرانية خشية أن تكون من الشركات الموضوعة 
على القائمة السوداء، مما يعرضها لغرامات مالية تصل إلى المليارات مثلما حدث مع أحد بنوك فرنسا 
من قبل. ترتبط بنوك العالم بقوة بالنظام المالي األميركي  )1(، وبالتالي سوء الَعالقات المصرفية بين إيران 
العالم  مع  اإليرانية  التجارة  نمّو  تعثر  عليه  يترتب  ما  وإيران،  العالم  بنوك  بين  األمر  نفس  يعني  وأميركا 

الخارجي.

((( Oxford Analytica. Iran nuclear deal uncertainty may deter EU investors. (0(7 - (( - ((. https://goo.gl/KYdbeM
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نماذج من إصدارات المركز
نافذتك على إيران من الداخل والخارج



 تفاعالت 
األحــداث

رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية «

الملف األمني
الملف االقتصاد

- غادر الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى سوتشي، في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره الروسي فالديمير 
بوتين، للمشاركة في القمة الثالثية التي ستعقد بمشاركة رؤساء جمهورية إيران وروسيا وتركيا في مدينة 
سوريا  في  األوضاع  تطّورات  سوتشي  في  وأردوغان  وبوتين  روحاني  الرؤساء  ويبحث  الروسية.  سوتشي 
وعملية التسوية السياسية فيها. وعقد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يوم األحد 19 نوفمبر اجتماًعا 

في مدينة أنطاليا التركية للتحضير للقمة الثالثية في سوتشي.
- روحاني يعلن نيته السفر إلى باريس لمشاركته في مؤتمر الماء والهواء.

- روحاني ينصح قادة الدول العربية بأال يتخذوا خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بهم وبالمنطقة.
- روحاني يفتتح أول ميناء إيرانّي يطّل على المحيط الهندي.

- مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، أوضح عبر قناته على تطبيق »تلغرام« 
من  الجوانب  متعّددة  التحالفات  وبناء  الدبلوماسية  يقظة  مع  والمعلوماتية  العسكرية  القدرات  »زيادة  أن 
االجتماع  إلى  إشارة  في  وذلك  االستراتيجية«،  النظرة  عبر  اإلقليمية  التنافسات  يغير ساحة  أن  الممكن 
الثالثي لرؤساء هيئات القّوات المسلحة لروسيا وتركيا وإيران. وأضاف آشنا: »اتضح في أثناء الحرب غير 
اآلمنة على إرهاب ما بعد الحداثة أنه ال يمكن فقط انتقاد اإلنجازات الميدانية في المفاوضات السياسية 
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عن طريق زيادة القدرات العسكرية والمعلوماتية مع الفطنة الدبلوماسية وبناء التحالفات متعّددة الجوانب، 
وإنما من الممكن تغيير أرض الملعب عبر نظرة استراتيجية«.

الملف األمني «
- أعلنت هيئة األركان اإليرانية أن الجيش اإليراني على أهبة االستعداد لصّد أي تنظيمات مشابهة لداعش.

- أعلنت قيادة الحرس الثوري أن إسرائيل ليست لديها القدرة على مواجهة حزب اهلل.
- هدد نائب قائد الحرس الثوري أوروبا بالصواريخ اإليرانية إذا ما أصبحت أوروبا تمثل تهديًدا إليران.

- أعلنت هيئة األركان أن دعم إيران للحوثيين بالصواريخ ال أساس له من الصحة.
- مقتل 8 من عناصر حرس الحدود اإليراني في منطقة تشالدران الحدودية.

- أشارت بعض التقارير إلى وجود 20 ألف مشرد في شوارع العاصمة طهران.
- توسعة الَعالقات األمنية بين إيران وباكستان لحّل المشكالت العالقة.

- إقامة مؤتمر طهران األمني العام المقبل.
- أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بحل األحزاب التي لديها إشكاليات تأسيسية أو ال تمتلك تراخيص 

وليس لديها برامج أو لوائح تأسيسية.
- تفاقم مشكلة اإلدمان وتعاطي المخدرات بين فئة الشباب اإليرانيين.

- زيادة نسب معدالت االكتئاب بين الشباب والفتيات.
- استمرار تفاقم نسب البطالة بين الشباب اإليراني.

االقتصاد «
- إيران ترحب بالموافقة السعودية على تمديد خطة تقليل سقف إنتاج دول »أوبك« من النفط، وكانت 
»أوبك« وافقت مع عشر دول من الدول المنتجة من خارج المنظمة بتخفيض اإلنتاج النفطي إلى ما يقارب من 
1.8 مليون برميل في اليوم حتى شهر مارس من عام 2018م، وهو األمر الذي سيجعل المنظمة تعقد اجتماعها 

في 30 من نوفمبر المقبل.
- أوردت بعض التقارير أنه ال يمكن تصّور أن هناك مستقباًل جيًدا للصادرات اإليرانية بناًء على ما صرح 

به بعض المسؤولين، إذ ُذكر أن قيمة البضائع تشهد ارتفاًعا متزايًدا يوًما بعد يوم.
- مشكلة االقتصاد اإليراني هي انخفاض الصادرات وليس ارتفاع الواردات.

- بلغ التضخم في الفترة الرئاسية األولى للرئيس روحاني 57%، وبمتوسط يصل إلى %15.
- أعلنت إيران أن أوزبكستان مستعدة لشراء أسهم في عدة شركات إيرانية.

- تَُعّد أوزبكستان من أهم الدول التي تمتلك مصادر الغاز الطبيعي ولديها استعداد لالستثمار في المشاريع 
البتروكيماوية.

- فرضت سوريا بعض القيود على المنتجات اإليرانية.
- أعلنت قطر عن استعدادها للتعاون التجاري مع إيران، خصوًصا مع محافظة هرمزكان، وطالبت برفع 

قيمة التبادل التجاري بين البلدين لـ5 أضعاف ما هو عليه اآلن.
- ارتفعت صادرات الغاز اإليراني للعراق.

- أعلنت الحكومة اإليرانية أنها ال تملك أي خطة لرفع قيمة الوقود.
- اقترحت إيران وكازاخستان تأسيس مجموعة عمل مشتركة للتعاون الزراعي بين البلدين.

- بلغت حصة النفط اإليراني لصالح الشركات األوربية 37% بينما تصدرت الهند الدول اآلسيوية لقائمة 
المشترين للنفط اإليراني.
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الشأن العربي
نوفمبر 2017 ارتفاًعا في منحنى التوتر السعودي-
ا بعيد  اإليراني عقب إطالق الحوثيين صاروًخا باليستيًّ
المدى، إيرانّي الصنع، استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 
اعترضته القّوات السعودية شرقّي الرياض دون وقوع إصابات ُتذكر، 
وهو ما ُيَعّد من أعمال العدوان من دولة جارة على أخرى مجاورة، 
ويعكس زيف المزاعم اإليرانية بالتقارب مع دول الخليج وعدم مّد 

الحوثيين باألسلحة.

شهد

31

اعتبرت منظمة 
»هيومن رايتس 

ووتش« الحقوقية أن 
الصاروخ الذي أطلقته 
ميليشيا الحوثي في 
اليمن باتجاه الرياض 

 قد يشكل 
»جريمة حرب«



وشهد الشهر ذاته تطّورات على الصعيد السوري بتداول وسائل اإلعالم العالمية صوًرا لقاعدة عسكرية 
إيرانية في سوريا بهدف تثبيت الوضع العسكري اإليراني على األرض واالستمرارية اإليرانية ألطول فترة 
من الزمن في سوريا. وشهد أيًضا ازدحاًما غير مسبوق في تنظيم المؤتمرات السياسية في عديد من المدن 
والعواصم العالمية  )العربية واألوروبية والروسية ( لحل األزمة السورية، ومن أهّمها: انعقاد الجولة السابعة  
)أستانة-7 ( من محادثات أستانة بكازاخستان بتاريخ 10/31-2017/11/1، والقّمة الثالثية بمنتجع سوتشي 

الروسي في 2017/11/22، ومؤتمر الرياض-2 خالل الفترة من 2017/11/24-22.

 أواًل: انعكاسات استهداف الحوثيين العاصمة السعودية بصاروخ باليستّي  «
على تجاذبات الَعالقات السعودية-اإليرانية

الدبلوماسية  المقار  على  اإليراني  العدوان  منذ  السعودية-اإليرانية  الَعالقات  على  التوتر  يخيم  بينما 
بتاريخ  الحوثيين  إطالق  عقب  باإلقليم  الكبيرتين  الدولتين  بين  التوتر  تفاقم  ومشهد،  بطهران  السعودية 
إيرانّي الصنع، استهدف بشكل عشوائّي مطار الملك خالد  2017/11/4 صاروًخا باليستّيًا بعيد المدى، 
الرياض دون وقوع أي إصابات   السعودية شرقّي  القّوات  الرياض، اعترضته  السعودية  بالعاصمة  الدولي 
إيران  من  المدعومة  الحوثيين  جماعة  أطلقته   ،) التالي  الجدول  انظر  ومواصفاته،  الصاروخ  )تفاصيل 

الستهداف مطار الملك خالد، حسبما ذكرت قناة »المسيرة« التلفزيونية المحسوبة على الحوثيين )1 (.

1. رد الفعل السعودي على الصاروخ الباليستي:
الصاروخ  المسؤولية كون  إيران  السعودية  العربية  المملكة  الدولية: حّملت  المسؤولية  إيران  أ- تحميل 
إيرانّي الصنع، وأعلنت بلُغة حاّدة أنها »لن تسمح بأي تعّديات على أمنها القومي ولن تتهاون في الدفاع 
عن أمنها واستقرارها«، فخالل مهاتفته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أكد األمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ضلوع النظام اإليراني 
في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يَُعّد عدواًنا عسكرّيًا ومباشًرا من ِقبل النظام اإليراني، 
وقد يرقى إلى اعتباره عماًل من أعمال الحرب ضد المملكة )2 (. وذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
وال  العدائية،  اإليراني  النظام  المناسبين على تصرفات  والوقت  الشكل  الرّد في  بحّق  »تحتفظ  بالده  أن 
تسامح مع اإلرهاب ورعاته«، مضيًفا: »التدخالت اإليرانية في المنطقة تضّر بأمن دول الجوار وتؤثر على 

األمن والسلم الدوليين« )3 (.
وقد عّد المتحدث باسم قّوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الصاروخ 
اإليراني الصنع يثبت »العمل العدواني« والعشوائي اإليراني-الحوثي ضد أمن المملكة باستهدافهم المناطق 
الذي يحظر االعتداء على  اإلنساني،  الدولي  للقانون  انتهاًكا خطيًرا  التي تشكل بدورها  بالسكان  اآلهلة 
المدنيين والمواقع المدنية في أثناء الحرب أو السلم، ويشكل خرًقا للقرار األممي 2216  )انظر الجدول 
التالي (، مضيًفا: »جماعة الحوثيين أطلقت نحو 77 صاروًخا باليستّيًا على السعودية، وهناك حقائق تثبت 

أن الحوثيين يحصلون على األسلحة الباليستية والصواريخ أرض-أرض من إيران عبر ميناء الحديدة« )4 (.
ب- التحركات السعودية للرّد على العدوان اإليراني: لم تكتِف المملكة العربية السعودية بالتصريحات 

.http://cutt.us/wxzOM ،(0(7/((/5 ،هيئة اإلذاعة البريطانية، السعودية »تعترض« صاروًخا باليستيًّا قرب الرياض (((
 http://cutt.us/7ldLe.،(0(7 العربية نت، محمد بن سلمان: تزويد الحوثي بالصواريخ عدوان عسكرّي إيرانّي، 7 نوفمبر (((

 )3) سبتونيك عربي، الجبير: تحتفظ المملكة بحّق الرّد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام اإليراني العدائية، 6/))/7)0)، 
.http://cutt.us/duK(

.http://cutt.us/(tzvC ،(0(7/((/5 ،العربية نت، التحالف: إيران زودت الحوثيين بالصواريخ الباليستية (((
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اليمنية الجوية  المنافذ  المؤقت لكل  المملكة اإلغالق  الدولية، بل قررت  إيران المسؤولية  فقط وتحميل 
والبحرية والبرية، وأعلنت قائمة شملت 40 مطلوًبا من أبرز القيادات الحوثية، قالت إنهم متورطون في 
عمليات تخطيط وتنفيذ ودعم األنشطة اإلرهابية المختلفة لجماعة الحوثي، كما أعلنت السلطات السعودية 
عن مكافآت مالية تتراوح قيمتها بين خمسة ماليين وثالثين مليون دوالر لمن يدلي بأي معلومات تُفضي 

إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.
زعيم  بينها  من  الحوثية،  الجماعة  في  والسياسية  العسكرية  القيادات  أبرز  أسماء  القائمة  وضّمت 
الميليشيا عبد الملك الحوثي واثنان من أشقائه، أحدهما يشغل منصب وزير التعليم في حكومة االنقالب 

واآلخر يعتقد أنه المسؤول عن الجناح العسكري في الجماعة.
كما احتوت قائمة المطلوبين على رئيس ما يسمى المجلس السياسي األعلى صالح الصماد، ورئيس 
وأبو علي  ووالده،  الشامي  زكريا يحيى  بارزين مثل  وقادة عسكريين  الحوثي،  الثورية محمد علي  اللجان 

الحاكم، ويوسف المداني، إضافة إلى قادة عسكريين وأمنيين وتجار سالح )1 (.

 ))) الشرق األوسط، تصاعد التوتر بين السعودية وإيران حول اليمن على خلفية إطالق صاروخ باليستي قرب الرياض، 6/))/7)0)،
.http://cutt.us/CnHTh

 القرار األممي رقم 2216 المؤرخ بتاريخ 15 أبريل 2015 
الذي يحظر توريد األسلحة للحوثيين

العقوباتبنود القرار

يطالب القرار احلوثيني بالقيام بعدد من 
اخلطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط:

- الكف عن اللجوء إلى العنف.
- سحب قّواتهم من جميع املناطق التي سيطروا 

عليها، مبا في ذلك صنعاء.
- الكف عن أعمال تعّد من الصالحيات 

احلصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
- االمتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول 

املجاورة، مبا في ذلك االستيالء على صواريخ 
أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق 

محاذية للحدود أو داخل دولة مجاورة.
- الكف عن جتنيد األطفال وتسريح جميع 

األطفال في صفوف قّوات احلوثيني.

- إدراج عبد امللك احلوثي وأحمد علي عبد اهلل 
صالح جنل الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح 
على القائمة السوداء، باعتبارهما متورطني في 
أعمال تهدد السالم واألمن في اليمن، وتتمثل 
العقوبات في جتميد أرصدتهم وحرمانهم من 

السفر إلى اخلارج.
- على جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحيلولة دون 
توريدات أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لعلي 
عبد اهلل صالح وابنه وعبد اخلالق احلوثي وعبد 

اهلل يحيى احلكيم وعبد امللك احلوثي، وجميع 
األطراف التي تعمل لصاحلهم أو تأمتر بأمرهم 
في اليمن، ويشمل احلظر جميع أنواع األسلحة 

والعتاد وعربات النقل العسكرية واألجهزة وقطع 
الغيار للمواد املذكورة، باإلضافة إلى حظر تقدمي 

املساعدة الفنية وخدمات التدريب أو الدعم 
املالي لألنشطة العسكرية التي يشرف عليها 

األشخاص املذكورون.
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2- المواقف والتحركات العربية:
ا على التطّورات والتدخالت اإليرانية األخيرة في الشأن العربي وإطالق الحوثيين الصاروخ الباليستي  رّدً
على العاصمة السعودية بإيعاز إيرانّي، عقد وزراء الخارجية العرب بتاريخ 2017/11/19 اجتماًعا طارًئا 
استنكروا في بيانهم الختامي تدّخالت إيران بالمنطقة، عاّدين أنه »تهديد لألمن العربي«، كما وصف البيان 
»حزب اهلل« اللبناني بالمنظمة »اإلرهابية«، مطالبين إياه »بالتوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول«. وتحّدث األمين العام لجامعة الدول العربية »عن تحفظات لبنانية وعراقية« على 

بعض بنود البيان الختامي، وأبرز بنود هذا البيان )1 (:
« تكليف المجموعة العربية بمجلس األمن بتزويده بالخروقات اإليرانية لقراَري 2231 و2216.

« حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران التي تبث على األقمار الصناعية العربية.
« يشكل الصاروخ الحوثي اإليراني الصنع انتهاًكا صارًخا ضد المملكة واألمن القومي العربي.
« حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها في إطار الشرعية الدولية.

« دعم إيران لمجموعة بحرينية فّجرت خط أنابيب النفط بالمنامة يشكل عماًل إرهابّيًا.
« دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب اإليراني للحفاظ على أمنها.

« رفض استمرار إيران احتالل الجزر الثالث وتأييد اإلمارات الستعادتها.
« تحميل »حزب اهلل« مسؤولية دعم اإلرهاب باألسلحة المتطّورة والصواريخ الباليستية.
« إدراج بند التدخالت اإليرانية على أجندة منتديات التعاون العربي والتجمعات الدولية.

3- المواقف الدولية من الصاروخ الباليستي:
إيران  المتحدة وفرنسا، إلى تحرك أممّي ضد  الواليات  هذا بينما دعت دول باإلقليم، باإلضافة إلى 
لتزويدها الحوثيين بصواريخ وانتهاكها لقرارات أممية، فقد قالت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة 
نيكي هايلي في بيان إّن »نظام طهران يؤكد مرة جديدة االزدراء بشكل كامل اللتزاماته الدولية«، وشددت 
هايلي على أن قّوات الحرس الثوري اإليراني انتهكت، من خالل تزويدها هذا النوع من األسلحة للميليشيات 
الحوثية، قراًرا لألمم المتحدة في الوقت نفسه  )2216 (. وأضافت: »من كانت لديه معلومات فعليه أن ينقلها 
لتحميل إيران مسؤولية دعمها للعنف واإلرهاب في المنطقة والعالم. الواليات المتحدة ملتزمة بالقيام بكل 
شيء للتصدي ألعمال إيران المزعزعة لالستقرار، ولن تغض النظر عن انتهاكات طهران الخطيرة للقانون 
الدولي«، وتابعت: »إننا نشجع األمم المتحدة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساءلة النظام اإليراني عن 

هذه االنتهاكات« )2 (.
أما وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان فقد حّمل إيران المسؤولية عن إطالق الصاروخ الباليستي 

وأعرب عن قلقه حيال البرنامج الصاروخي اإليراني والدور اإليراني في المنطقة.
وقد عّدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي في اليمن 
باتجاه الرياض قد يشكل »جريمة حرب«، وقالت المنظمة في بيان لها: »يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة 
باليستّي عشوائّي على مطار مدنّي«، مضيفة أن الهجوم »هو األحدث في سلسلة  حرب بإطالق صاروخ 
غارات عشوائية بالصواريخ الباليستية، شّنتها قّوات الحوثي على المملكة، وإن كانت أول مرة تصل إلى 

العاصمة« )3 (.

))) البيان اإلماراتية، البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب يندد »بميليشيات إيران بالمنطقة« ويعّد »حزب اهلل« منظمة »إرهابية«، 9)/))/7)0)، 
.http://cutt.us/cHtql

http://cutt.us/0rFtY. ،(0(7 واشنطن تدعو إلى تحرك أممّي ضد إيران لتزويدها الحوثيين بالصواريخ، 8 نوفمبر (((
.http://cutt.us/rVClV ،(0(7 3) فرانس برس، هيومن رايتس: الصاروخ الحوثي ضد السعودية قد يشكل »جريمة حرب«، 7 نوفمبر(
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4- رد الفعل اإليراني:
الصاروخ  إطالق  وراء  بالوقوف  السعودية  االتهامات  قادتها  ألسنة  على  اإليرانية  الجمهورية  رفضت 
الحوثي اإليراني الصنع أو أنها تكون قد مّدت الحوثيين بأسلحة رغم شحنات التسليح اإليرانية المتتالية 
التي يتم ضبطها في طريقها إلى الحوثيين باليمن، إذ كتب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
على حسابه في »تويتر« أن »بالده لم تمّد الحوثيين باألسلحة«، كما رفض الناطق باسم الخارجية اإليرانية 
بهرام قاسمي اتهامات التحالف العربي لدعم الشرعية، واصًفا إياها بأنها »غير عادلة وغير مسؤولة«، وعّد 

أن إطالق الصاروخ هو »رد فعل مستقّل من الحوثيين وليس بإجراءات أو تحريك من أي دولة أخرى« )1 (.
أيًضا انتقد قاسمي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان التي حّمل فيها إيران المسؤولية 
ا أن الموقف  وأعرب فيها عن قلقه حيال البرنامج الصاروخي اإليراني والدور اإليراني في المنطقة، عاّدً
موسوي  ناصر  البرلماني  النائب  كما صّرح  السعودية،  العربية  والمملكة  للخليج  انحياًزا  يشكل  الفرنسي 
الريجاني بأن حديث وزير خارجية فرنسا عن أن البرنامج الصاروخي اإليراني ونفوذ إيران في المنطقة 
أمران مقلقان، يعكس تناقًضا في الموقف الفرنسي تجاه إيران، خصوًصا في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا 
أنه ال َعالقة لها بالموقف األمريكي في ما يتعلق باالتفاق النووي، وأنها متمسكة باالتفاق النووي ما دامت 

إيران ملتزمة بتعهداتها في االتفاق، لكنها قد أثبتت أنها تتصرف عملّيًا على نحو آخر )2 (.

5- دالالت مواقف وردود فعل الدولتين:
الرواية  صدق  ويؤكد  الجوار،  دول  من  اإليراني  الموقف  حقيقة  الدولتين  بين  الجديد  التوتر  يعكس 
بطبيعة  أيًضا  ويرتبط  الجوار،  حسن  تراعي  وال  الجوار  تحترم  ال  دولة  إيران  بأن  والسعودية  الخليجية 

الملفات العالقة بين الدولتين السعودية واإليرانية في العراق واليمن وسوريا ولبنان.
القراءة المتأنية تجاه توجيه المملكة العربية السعودية أصابع االتهام إلى الجمهورية اإليرانية بمّدها 
لما  وإدراك  الحقيقي،  إطارها  في  اليمنية  لألزمة  بمثابة وضع  هو  إنما  الباليستية  بالصواريخ  الحوثيين 
يدور داخل أروقة الحكم اإليراني ألسباب تتجاوز الساحة اليمنية في حّد ذاتها وتتصل بشروع المملكة في 
تضييق الخناق على األذرع اإليرانية في المنطقة، مثل »حزب اهلل« اللبناني، وهو ما دفع إيران إلى تحريض 
الحوثيين على إطالق الصاروخ باتجاه الرياض، في تجاوز حقيقّي لكل الخطوط الحمراء في الصراع مع 

المملكة وأغلب بلدان المنطقة )3 (.
إيران الحقيقي في دعم اإلرهاب في دول منطقة الشرق  ويثبت هذا الصاروخ اإليراني الصنع تورط 
األوسط وتهديد األمن القومي العربي، ويعكس مدى الخسائر الهائلة للميليشيات الحوثية باسترداد القّوات 
للميليشيات  قوية  وتوجيهها ضربات  اليمنية  األراضي  مساحة  من  العربي %85  التحالف  وقّوات  اليمنية 
التسليح  تهريب شحنات  اليمن، ويكشف عن استمرارية عمليات  الحوثية وصالح في مناطق متفرقة في 
تزويد  عن  الكاملة  المسؤولية  إيران  تتحمل  ثَّم  وِمن  اليمن،  في  للحوثيين  اليمنية  المواني  عبر  اإليرانية 
الحوثيين بالصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن الدولي، خصوًصا القرار 2216 

الذي يمنع تسليح الميليشيات الحوثية في اليمن )4 (.
هذه االختراقات للقرار األممي تعطي المملكة العربية السعودية الحق في الدفاع الشرعي عن أراضيها 
والشكل  الوقت  في  إيران  الرد على  في  بحقها  واحتفاظها  المتحدة،  األمم  ميثاق  المادة 51 من  بموجب 
المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناًدا إلى حقها األصيل في الدفاع عن أراضيها 

.http://cutt.us/D7aRA ،(0(7 موقع بي بي سي فارسي، فرانسه تحت تاثير القائات عربستان قرار نگيرد، 7) نوامبر (((
.http://cutt.us/Am(6D ،(396 ايسنا، موسوی  الرگانی: سخنان وزير امور خارجه فرانسه ناشی از وعده های آل سعود است، 7) ابان (((

.http://cutt.us/LleMj ،(0(7 ،3) البوابة: حزم سعودي تجاه إيران، ما بعد الصاروخ الحوثي على الرياض ليس كما قبله، البوابة، 7 نوفمبر(
.http://cutt.us/PwUj7 ،العربية نت، هذه طرق إيران الجديدة لتهريب السالح إلى الحوثيين (((

36 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2017



وشعبها ومصالحها التي تحميها كل الشرائع والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة )1 (.

ثانًيا: تطّورات األزمة السورية مع دخول مرحلة ما بعد داعش: «
بينما تداولت وسائل اإلعالم العالمية صوًرا في نوفمبر 2017 لقاعدة عسكرية إيرانية في سوريا بهدف 
تثبيت الوضع العسكري اإليراني على األرض واالستمرارية اإليرانية ألطول فترة من الزمن في سوريا، وأن 
تكون رقًما في المعادلة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد داعش.. شهد الشهر ذاته ازدحاًما غير مسبوق 
واألوروبية  )العربية  العالمية   والعواصم  المدن  من  في عديد  السياسية  والجوالت  المؤتمرات  تنظيم  في 
وامتالك كل منها استراتيجية  لتعّدد أطرافها وتشابكها وتعقدها  السورية نظًرا  األزمة  ( حيال  والروسية 
وأجندة مغايرة لبقية األطراف األخرى في األزمة السورية، باإلضافة دخول مرحلة ما بعد داعش من خالل 
القضاء على التنظيم اإلرهابي في غالبية البلدات السورية، ومن أهّمها: انعقاد الجولة السابعة  )أستانة-7 ( 
من محادثات أستانة بكازاخستان بتاريخ 10/31-2017/11/1، والقمة الثالثية بمنتجع سوتشي الروسي في 

2017/11/22، ومؤتمر الرياض-2 خالل الفترة من 2017/11/24-22.

1- دالالت تدشين إيران قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا:
النفوذ  توسيع  في  ورغبة  سوريا،  في  الميداني  اإليراني  العسكري  للوجود  وتعزيًزا  تثبيًتا  يَُعّد  ما  في 
واالستمرارية لفترات من الزمن، وتحسًبا لمرحلة ما بعد داعش بعد إدراكها التحوالت اإلقليمية والدولية 
لمحاصرة إيران وأذرعها في المنطقة، كشفت هيئة اإلذاعة البريطانية  )بي بي سي ( من خالل تقرير لها 
نشرته بتاريخ 2017/11/12 أن إيران دشنت قاعدة عسكرية ضخمة في جنوبي العاصمة السورية دمشق، 
ونشرت صوًرا  )أكد موقع BBC أن الصور مأخوذة من مؤسسة DIGITAL GLOBE من مقرها بنيويورك حيث 
طلبتها هيئة اإلذاعة البريطانية الستخدامها مادة صحفية للنشر ( لموقع عسكرّي في ما يبدو أنه ثكنة 
الموقع يستخدمه الجيش السوري وهو في صحراء خارج  إيران في سوريا، وقالت إن  عسكرية أنشأتها 
مدينة الكسوة البعيدة في ريف دمشق بأقصى جنوب سوريا ويبعد 14 كيلومتًرا عن عاصمتها، وأكثر من 50 
كيلومتًرا عن الجوالن المحتل )2 (، وهناك عدة دالئل تؤكد مصداقية ما كشفت عنه هيئة اإلذاعة البريطانية:
أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  أبيب  تل  بأن  اإلسرائيليون  المسؤولون  صرح  إذ  اإلسرائيلي:  الموقف 
التجاوزات اإليرانية، فإسرائيل تشترط منطقة 70كم من هضبة الجوالن لداخل األراضي السورية تكون 
تلك  داخل  تقع  القاعدة  هذه  بينما  اإليراني،  الطرف  أي طرف، خصوًصا  من  قواعد عسكرية  بال  آمنة 

المنطقة المحّددة من ِقبل إسرائيل، 
الحسابات  أربكت  القاعدة  فهذه 
يشغلها  ما  كل  التي  اإلسرائيلية، 
األزمة  في  القوى  ميزان  تغير  هو 
السوري  الرئيس  لصالح  السورية 
نفوذ  وامتداد  وإيران،  األسد  بشار 
مع  الحدودية  المنطقة  إلى  طهران 
هضبة الجوالن المحتلة، األمر الذي 
نحو  على  إسرائيل  مخاوف  يثير 
إسرائيل،  وزراء  رئيس  به  صّرح  ما 

. http://cutt.us/(RzYi،(0(7/((/6 ،وكالة األنباء السعودية، التحالف يعلن اإلغالق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية (((
.http://cutt.us/D3J3B ،(0(7/((/(( ،هيئة اإلذاعة البريطانية (((
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بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، حين زار القدس المحتلة في أكتوبر 2017، قائاًل: 
»تحاول إيران تثبيت نفسها عسكرّيًا هناك، لكننا لن نسمح لها بذلك« )1 (.

الموقف اإليراني: رغم انتشار الصور إقليمّيًا وعالمّيًا فإن إيران التزمت الصمت، ولم يصدر أي تصريح 
يؤكد أو ينفي وجود قاعدة عسكرية في سوريا، على غرار نفي رسول سنائي راد، المساعد السياسي لقائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، بناء بالده قاعدة عسكرية في مدينة الالذقية غرب سوريا التي 

تضم قاعدة حميميم الجوية الروسية )2 (.
ويكشف توقيت إعالن هيئة اإلذاعة البريطانية عن القاعدة اإليرانية في سوريا عن وقوف عدة دوافع 
لقاء  نتائج  بحسب  سوريا  في  السياسي«  »الحل  على  األمريكي-الروسي  االتفاق  منها  الخطوة،  تلك  وراء 
الرئيسين األمريكي والروسي خالل لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة منتدى التعاون االقتصادي آلسيا 
والمحيط الهادي  )أبيك ( في فيتنام مطلع نوفمبر 2011 )3 (، بعد أن حمل اللقاء السابق الذي جمع الرئيسين 
التي  اإليرانية  القيادة  إلى  بالنسبة  مطمئنة  غير  رسائل   2017 يوليو  بألمانيا  العشرين  قمة  هامش  على 

.http://cutt.us/AbAdQ ،(0(7/((/(( ،العربية نت، صور من الفضاء لواحة عسكرية تبنيها إيران في سوريا (((
.http://cutt.us/whGxv ،إرم نيوز، إيران تنفي بناء قاعدة عسكرية في الالذقية السورية (((

.http://cutt.us/DTNPM ،(0(7 3) إسراء أحمد فؤاد، هل تنشئ إيران قاعدة عسكرية في سوريا؟ 3) نوفمبر(
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تتخوف من أن تدير موسكو ظهرها لطهران، ويتم تهميش دورها في سوريا، وتقليم أظافرها، وهذا ما جعل 
إيران تسعى للتغلغل بشكل أكبر في سوريا لالحتفاظ بأكبر قدر من أوراق اللعب في المعادلة السورية، 
إيران،  من  المدعوم  اللبناني  اهلل«  »حزب  واإلسرائيلي ضد  والسعودي  األمريكي  التصعيد  مع  خصوًصا 
وبالتالي هي تفّكر في انتزاع كروت جديدة في سوريا تسهم في احتفاظ طهران بخطوط إمداد استراتيجية 

في األراضي السورية تصب في لبنان حيث »حزب اهلل« )1(.

2- نتائج انعقاد مؤتمر أستانة-7:
بهدف تثبيت واقع عسكرّي على األرض السورية، وتثبيت وقف إطالق النار، بغية التمهيد لسلسة من 
الترتيبات السياسية في مرحلة ما بعد داعش تضمن مصالح األطراف الضامنة، انعقدت الجولة السابعة 
وفود  بحضور  وذلك  الكازاخية،  بالعاصمة   ،2017/11/1-10/31 من  الفترة  خالل  أستانة  محادثات  من 
الدول الضامنة/الراعية الثالث  )روسيا، تركيا، إيران (، وبمشاركة الوفد الحكومي السوري الذي يرأسه 
بشار الجعفري، وأطراف من المعارضة، ووفود من الواليات المتحدة واألردن واألمم المتحدة كمراقبين، 
والمبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وذلك للتباحث حول ملفات عديدة، أهّمها: ملف المعتقلين 
والمفقودين والمناطق المحاصرة وإزالة األلغام، باإلضافة إلى العمل على متابعة نشر مراقبين دوليين في 
مناطق خفض التوتر وتثبيت اتفاق وقف إطالق النار في تلك المناطق )2 (، وفي ما يلي نتائج الجولة السابعة:

1. تجديد ضمان وقف األعمال القتالية في سوريا في مناطق تخفيف التوتر األربع، ووحدة 
األراضي السورية.

2. التقدم في مكافحة التنظيمات اإلرهابية كـ»داعش« و»جبهة النصرة« والمجموعات اإلرهابية األخرى 
المنتمية إلى »القاعدة«، خصوًصا تلك التي توجد في مناطق خفض التوتر.

المالئمة  الظروف  وتهيئة   2254 األمن  مجلس  قرار  أساس  على  السورية  لألزمة  السياسي  الحل   .3
للحوار السياسي الشامل في إطار منصة جنيف وتحت إشراف أممّي )3 (.

4. اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتثبيت الثقة وحل الملفات التي ترتبط بالمحتجزين والمخطوفين، مشيًرا 
إلى أهمية مواصلة إدخال المساعدات اإلنسانية وتأمين الممرات اآلمنة إليصالها إلى المحتاجين.

الوطني  الحوار  مؤتمر  عقد  لبحث   2017 ديسمبر  شهر  من  الثاني  النصف  في  أستانة-8  انعقاد   .5
السوري الشامل )4 (.

6. تبّني المبادرة الروسية لعقد مؤتمر في سوتشي بجنوب روسيا في 22 نوفمبر 2017.
أيًضا تطّرق المؤتمر إلى الوضع في إدلب حيث تعترض الحكومة السورية على الوجود العسكري التركي 
في هذه المنطقة، إذ أكد رئيس وفد الحكومة السورية أن اتفاق أستانة-6 الذي بني على اتفاق بين الضامنين 
الثالثة كان ينص فقط على أن تنتشر قّوات مراقبة تركية من الشرطة وليس جيًشا على مواقع محّددة يتم 
االتفاق عليها على امتداد ما يسمى الشريط األمني، والضامنان اآلخران يفعالن الشيء نفسه، بينما الجانب 
التركي لم يدخل قّوات شرطة بأسلحة خفيفة، بل أدخل قّوات عسكرية نظامية تابعة للجيش التركي بعربات 
مدرعة وأسلحة ثقيلة. وأضاف الجعفري: »هذا هو الخرق األساسي التفاق أستانة-6، والخرق الثاني هو أنه 
بداًل من االلتزام بموجب اتفاق أستانة-6 بمحاربة جبهة النصرة في إدلب والمجموعات اإلرهابية األخرى 

.http://cutt.us/M89YB ،(0(7/((/(( ،مراقبون: الماللي بدأ في بناء قاعدة عسكرية ضخمة في دمشق من )) مبنى هائال (((
.http://cutt.us/WSA5Z ،(0(7/(0/30 ،سناك سوري، اآلالف ينتظرون من أستانة-7 خبًرا عن المختطفين والمعتقلين (((

.http://cutt.us/HvJ0F ،(0(7 3) أبرز نتائج مباحثات أستانة-7 + تصريحات الجعفري والوفد الروسي، )3 أكتوبر(
 ))) مراسلون، في ختام أستانة-7.. الدول الضامنة تجدد تمسكها بوحدة األراضي السورية واالستمرار بمكافحة اإلرهاب، )0/3)/7)0)،

.http://cutt.us/hpwf9 
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المرتبطة بها، قامت تركيا بالتعاون مع جبهة النصرة في إدلب« )1 (.
ويشار إلى أن أستانة-6 التي انعقدت في 2017/9/15، اتفقت خاللها األطراف الضامنة الثالثة على 
إنشاء منطقة رابعة لخفض التوتر في محافظة إدلب على أساس انسحاب الفصائل المسلحة الموجودة شرق 
طريق أبو الضهور مسافة 3 كم إلى الغرب من هذا الطريق، وأن يشترك الجميع في محاربة جبهة النصرة 
والقضاء عليها باعتبارها مصنفة دولّيًا كتنظيم إرهابّي، وأن تقوم روسيا وإيران بإرسال مراقبين لإلشراف 
على وقف إطالق النار في تلك المنطقة )2 (، هذا بينما انعقدت أستانة-5 في 2017/7/4، وانعقدت أستانة-4 
في 3-4 أبريل 2017، وأستانة-3 في 2017/2/16، وأستانة-2 في 2017/2/6، وأستانة-1 خالل يومي 23-

.) 3( 2017/1/24
وقد أسفرت محادثات أستانة عن نتيجة هامة: اتفاق تخفيف التصعيد في أربع مناطق رئيسية في سوريا، 
تشمل المناطق التي تشهد مواجهات بين النظام السوري وحلفائه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من 
جهة أخرى: األولى/ محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. الثانية/ أجزاء شاسعة من محافظات 
حماة وحمص والالذقية. الثالثة/ الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق. الرابعة/ أجزاء من محافظة 
درعا الواقعة قرب الحدود مع األردن. وذلك لوضع نهاية للعنف في هذه المناطق، وإدخال المساعدات إليها 
من دون عوائق، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدم باتجاه حل األزمة سياسّيًا. وقد بدأ سريان االتفاق اعتباًرا 

من منتصف ليل السادس من مايو 2017 ستة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الدول الضامنة )4 (.

3- األهداف اإليرانية من المشاركة في قمة سوتشي:
ترتب على جوالت أستانة الـ7 التي ركزت على المسائل العسكرية انعقاد القمة الثالثية بمنتجع سوتشي 
الروسي بين الرؤساء الثالثة للدول الضامنة لمحادثات أستانة  )روسيا، إيران، تركيا ( إليجاد حّل سياسّي 
يلي  ما  وفي   .)  5( روحاني  اإليراني حسن  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  بوتين،  فالديمير  الروسي  لألزمة: 

تفاصيل القّمة:
أ- أجندة مباحثات سوتشي: سبل إيصال المساعدات اإلنسانية، وكيفية مساهمة الدول الثالث الضامنة 
في محادثات جنيف الرامية إلى إيجاد حّل سياسّي لألزمة السورية، استناًدا إلى قرار مجلس األمن الدولي 
عفرين  في  تركية  عملية عسكرية  موضوع شن  التركي  الرئيس  كما طرح  إدلب،  ومنطقة   ،)  6( رقم 2254 
بالتنسيق مع فصائل من الجيش السوري الحّر على غرار عملية »درع الفرات« النتزاعها من سيطرة »وحدات 
الجيش  إذ قام  وإيران،  الكردية، مجدًدا، في سوتشي سعًيا للحصول على موافقة روسيا  الشعب«  حماية 
التركي من خالل عمليات االنتشار في إدلب بتطويق عفرين ونشر نقاط المراقبة على بعد نحو 4 كيلومترات 

من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب في عفرين )7 (.
ب- نتائج مباحثات سوتشي: اتخاذ خطوات للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في سوريا، بما 
في ذلك تنظيم مؤتمر الحوار الشامل، تشارك فيه كل المكونات السورية، وتعزيز وقف إطالق النار، وزيادة 

المساعدات للمتضررين من الحرب.
تقديم دعوة إلى ممثلي النظام السوري والمعارضة الملتزمة بوحدة البالد للمشاركة البناءة في مؤتمر 

.http://cutt.us/QtaUi ،(0(7/(0/3( ،وكالة األنباء السورية، في ختام أستانة-7.. الجعفري: دستور سوريا لن يقّره إال الشعب السوري وحده (((
.http://cutt.us/AC5cj ،(0(7 الشرق األوسط، بدء مفاوضات أستانة-7 وملف المعتقلين على رأس األولويات، 30 أكتوبر (((

.http://cutt.us/B(bQY ،(0(7 3) مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، تقرير الحالة اإليرانية، سبتمبر(
))) مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، التقرير االستراتيجي نصف السنوي، يوليو 7)0).

http://cutt.us/dKJ8k ،۱۳۹۶ 5) وكالة أنباء إيسنا، نامه مشترک ايران، روسيه وترکيه به گوترش درباره مصوبات اجالس سوچی، ۳ آذر(
.http://cutt.us/nMvLK ،(0(7 6) قمة سوتشي.. أطرافها وأهم مخرجاتها، )) نوفمبر(

http://cutt.us/080Yn. ،(0(7 7) اجتماع وزاري روسي إيراني تركي حول سوريا تحضيرا لقمة »سوتشي«، 9) نوفمبر(
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الحوار السوري، والتأكيد على سيادة سوريا واستقاللها ووحدتها، وضرورة اإلسهام بشكل فّعال من أجل 
نجاح المؤتمر، وأن الدول الثالث ستقرر بالتشاور المشاركين في المؤتمر.

مساعدة السوريين في إيجاد حّل سياسّي للنزاع يتضمن إجراء انتخابات حّرة ونزيهة بإشراف أممّي، 
يفضي إلى صياغة دستور يحظى بتأييد الشعب ضمن إطار قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254.

مناطق خفض التوتر ساعدت على خفض العنف، والقضاء على المعاناة اإلنسانية، ومنع تدفق الالجئين، 
والبدء بالعمل حيال تحضير الظروف المواتية من أجل عودة الالجئين والنازحين بشكل آمن. )1 (

الحاجة إلى تقديم مساعدة إنسانية سريعة وآمنة ودون انقطاع، وإلى ضرورة اتخاذ األطراف في سوريا 
تدابير بناء الثقة، بما فيها إطالق سراح المعتقلين والمحتجزين، وتسليم الجثث، وتحديد ُهويات األشخاص 

المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية ووقف إطالق نار دائم.
تقديم الدعم لعملية خفض التصعيد في سوريا وضمان االستقرار من خالل إرسال مساعدات إضافية 
التحتية  البنية  بناء  وإعادة  التاريخي،  الميراث  وحماية  األلغام،  إزالة  أنشطة  وتسهيل  السوري،  للشعب 

األساسية بما فيها المنشآت االجتماعية واالقتصادية. )2 (
ج- أهداف األطراف الثالثة المشاركة: يبدو من توقيت انعقادها وأولويات كل طرف وسياساته وتوجهاته 
أن األهداف الرئيسية دارت حول كيفية حفاظ كل طرف على مواقع نفوذه ومصالحه الكبرى في المنطقة 

وليس سوريا فقط:
الهدف اإليراني: يتمثل في التأكيد على النفوذ اإليراني والميليشيات اإليرانية مثل حزب اهلل اللبناني 
وزينبيون وحيدريون على مساحات واسعة في سوريا تمتد من العراق إلى الحدود السورية مع لبنان، في 
ظل توجسها من تفاهم أمريكّي-روسّي يحّد من دورها على الساحة السورية تمهيًدا إلخراجها منها، فتريد 
استمرار تنسيقها على األرض مع روسيا للحفاظ على استمرارية عملياتها العسكرية تحت الغطاء الجوي 
الروسي من ناحية، باإلضافة إلى ضرب فرص التفاهم األميركي-الروسي من خالل التلويح بإمكانية القيام 
باستخدام القوة المسلحة ضد وحدات حماية الشعب المدعومة من واشنطن في الرقة من ناحية ثانية )3 (.
وفي مقالة بعنوان »عمل بطولّي آخر واحتمالية المرونة في سوتشي«، نشره موقع »به سوي پيروزي« 
اإليراني، جاء أن مشاركة روحاني في سوتشي تأتي في إطار »التحالف االستراتيجي« مع الشريك الروسي، 
وتؤكد انتصار النظام اإليراني في سوريا، وأن ما يفعله روحاني ما هو إال »لتقوية الشعب اإليراني واألّمة 
اإليرانية على الساحة اإلقليمية والدولية«، كما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية »إيرنا« أن »اجتماع سوتشي 
وتساءل  سوتشي،  في  وتركيا  إيران  بين  السياسية«  »المرونة  طياته  في  يحمل  وقد  حاسم«،  موسكو  في 
كاتب المقال: هل يجمع اجتماع سوتشي شمل طهران وأنقرة مع موسكو وواشنطن؟ وبالتالي فاعتبارات 
روسيا ال تقتصر على الشرق األوسط وال على سوريا، بل على النظام الدولي، فروسيا والواليات المتحدة 
تتمتعان بوضع خاص، والروس على هذا األساس لن يضحوا بمصالحهم الدولية الضخمة من أجل سوريا. 
وأضافت المقالة: »إحدى القضايا الرئيسية في طهران وموسكو هي وجود حزب اهلل خالل الحرب األهلية 

السورية« )4(.
الهدف الروسي: أفادت تقديرات بأن الهدف من عقدها هو تطمين تركيا وإيران بعد التوافق األميركي-
الروسي الذي لم يأِت على ذكر دوريهما على الساحة السورية، ما يعني أن وجودهما هناك غير مرغوب فيه، 
عبر مناقشة الملف السوري معهما على الصعيدين الميداني والسياسي، واعتبار ذلك خير دليل على االعتراف 
بدورهما ومتانة التنسيق الثالثي ورسوخه، ومن ناحية أخرى أفادت وكالة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية أن 

http://cutt.us/gVGGH ،(395 جام جام، درخواست فرانسه از ايران وروسيه دربار سوريه، 3) اسفند (((
.http://cutt.us/KzYIz ،معهد واشنطن، حزب اهلل وإيران في سوريا (((

http://cutt.us/8YBDe. ،(0(7 3) علي العبد اهلل، قمة سوتشي وفرصها الضئيلة، )) نوفمبر(
http://cutt.us/uArj3 ،به سوي پيروزي، يک نرمش قهرمانانه ديگر، در سوچی به اسم احتمال انعطاف (((
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قمة سوتشي تَُعّد حلقة من بين عدة حلقات روسية لبناء كتلة من قوى أورو-آسيوية تحت قيادتها في وجه الهيمنة 
الغربية. واستطردت سبوتنيك بأن روسيا تستغّل القضية السورية كجزء من خطة أوسع لخلق تكتل من القوى داخل 

الشرق األوسط بقيادة موسكو )1 (.
الهدف التركي: تنظر أنقرة إلى سوتشي باعتبارها أداة دعم للرئيس رجب طيب أردوغان من ِقبل كل من روسيا 
وإيران، خصوًصا في ما يتعلق بسياساته الداخلية بعد المحاولة االنقالبية، كما ترى أنقرة في سوتشي خطوة هامة 
لتحقيق أهدافها من أي حملة عسكرية تركية الجتياح عفرين مستقباًل، إذ ترى تركيا أن سيطرة وحدات حماية 
الشعب على عفرين  )غالبية سكانها من األكراد وتخضع حالّيًا لسيطرة مسلّحي وحدات الحماية الذين يشّكلون 
تهديًدا خطيًرا لتركيا ( بجوار الحدود مع تركيا مباشرة أمر غير مقبول، وتدرس شن عملية عسكرية لتحرير 
المنطقة، وبالتالي فالتنسيق مع إيران وروسيا مهّم لدى تركيا وفق تصريحات الرئيس التركي والناطق باسمه 

إبراهيم كالين. وهناك مصادر تؤكد أن أردوغان حصل على وعود روسية إيرانية داعمة لمطلبه )2 (.

4- انعقاد مؤتمر الرياض-2 بالرياض:
بمشاركة كل أطياف المعارضة السورية: االئتالف الوطني السوري الذي شارك بنحو 23 عضًوا، أبرزهم 
رياض سيف رئيس االئتالف الحالي، أنس العبدة رئيس االئتالف األسبق، إلى جانب هادي البحرة رئيس االئتالف 
السابق. المنصة التي أجرت لقاءات بالقاهرة شاركت بنحو 21 عضًوا، أبرزهم فراس الخالدي رئيس منصة 
القاهرة، إلى جانب الفنان والناشط السياسي جمال سليمان. منصة موسكو شاركت بنحو 8 أسماء، أبرزهم 
عالء عرفات، إلى جانب نمرود سليمان. الفصائل العسكرية شاركت بنحو 21 اسًما، أبرزهم محمد علوش وبشار 
الزعبي، باإلضافة إلى المبعوث األممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ووزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير )3 (.
استضافت العاصمة السعودية الرياض خالل يوَمي 22 و2017/11/23 مؤتمر الرياض-2 بهدف تنسيق مواقف 
المعارضة السورية حول مسألتَي الدستور ومصير األسد قبيل مؤتمر سوتشي  )انعقد خالل نفس الفترة ( الذي 
دعت إليه روسيا في إطار الحديث عن مبادرة سياسية لحل األزمة السياسية كمرحلة طبيعية بعد انتهاء داعش، 
وتشكيل وفد معارض واحد إلى مؤتمر »جنيف-8« المزمع عقده بداية ديسمبر 2017 )4 (، ال يخرج عن االلتزام 
بسقف القرارات الدولية، خصوًصا القرار رقم 2254 وثوابت الثورة السورية، وذلك بعد استقالة رياض حجاب، 
المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة، إضافة إلى عدد شخصيات أخرى 

في الهيئة، وأصدر المؤتمر بياًنا ختامّيًا مضمونه:
الحفاظ على ثوابت الثورة وعدم التنازل عنها، وأبرزها رحيل بشار األسد، وعدم القبول بأي دور له مع بدء 

المرحلة االنتقالية المتمثلة في هيئة حاكمة انتقالية ذات صالحيات كاملة.
ضرورة إطالق سراح المعتقلين والمغيبين قسرّيًا واستقالل القرار الوطني لكونه الضمانة الوحيدة لتحقيق 

تطلعات السوريين.
اجتثاث الوجود اإليراني الطائفي في سوريا، الذي يهدد استقرار سوريا ودول المنطقة، ال يتحقق إال بزوال 

نظام األسد.

.http://cutt.us/FM(Lm ،(0(7/((/(( ،وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، قمة سوتشي: زعماء روسيا وتركيا وإيران يؤيدون الحوار السوري الشامل (((
.http://cutt.us/ICcl( ،(396 يک نرمش قهرمانانه ديگر، در سوچی به اسم احتمال انعطاف، 03 آذر (((

.http://cutt.us/UoaMv ،(396 3) دنياي اقتصاد، نشست رياض، خواستار کناره گيری بشار اسد از قدرت شد، )) اذر(
 http://cutt.us/9SvQD.،(0(7 موقع سوريتنا برس، من أستانة-7 إلى شعب سوريا إلى الرياض) وجنيف8، بتاريخ 30 أكتوبر (((
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 تفاعالت 
األحــداث

ا اليمنخليجيًّ
سورياالعــراق

ا: « خليجيًّ
- صّرح ولي العهد السعودي لصحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية بأّن خامنئي هو هتلر الجديد للشرق 

األوسط، وقال إّن قّوات الشرعية في اليمن تستحوذ على 85% من األراضي اليمنية.
بشأن  األمريكيين  المسؤولين  تصريحات  على  جعفري  علي  محمد  الثوري  للحرس  العام  القائد  رّد   -
مشاركة إيران في إطالق صاروخ على مطار الملك خالد بالرياض، بأن رئيس الواليات المتحدة دونالد 

ترامب يتحدث كثيًرا بكالم خاطئ وال أساس له، وهذا األمر من قبيل هذه التصريحات.
- نفت وزارة الدفاع اإليرانية المشاركة في إطالق صاروخ أنصار اهلل صوب مطار الملك خالد بالرياض.

- قال مقتدى الصدر إن زيارته للسعودية لم تلَق ارتياًحا في طهران.

« اليمن:
- تم إطالق صاروخ باليستي من األراضي اليمنية من ِقبل الميليشيات الحوثية على العاصمة السعودية 

الرياض، وتمّكن دفاع الجو السعودي من إسقاطه.
- صّرح قائد الحرس الثوري بأن الحرس ليس لديه أي إمكانية لنقل الصواريخ إلى اليمن، وذلك في أول 

إنكار من ِقبل المسؤولين اإليرانيين بمّد الحوثيين بالصواريخ بعدما واجهوا إدانة عالمية لهذا التصرف.
- قالت مصادر مقربة من الحوثيين إّن الهدف التالي لصواريخهم هو دبي.

- حّملت إيران المملكة العربية السعودية مسؤولية األوضاع في اليمن.
- بوادر خالفات بين الحوثيين وحزب المؤتمر بقيادة علي عبد اهلل صالح.
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« العراق:
- أعلنت إيران أن الَعالقات التجارية بينها وبين العراق ممتازة.

- أعلن السفير اإليراني لدى العراق أن أكثر من مليونَي زائر إيرانّي دخل حتى اآلن إلى األراضي العراقية 
العدد من  إلى أن هذا  المشاركة في مراسم األربعين من حدود شلمجة وجذابة ومهران، الفًتا  من أجل 

المتوقع أن يزيد.
- أرسل بارزاني برقية تعزية إلى قاسم سليماني في وفاة والده.

- مباحثات بين العراق وإيران لتزويد مصفى كرمنشاه بالنفط الخام.
- نّصبت إيران منظومات صاروخية ورادارية على الحدود مع العراق.

- أعلن وزير النفط العراقي عن اتفاق مبدئي لتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بما يتراوح بين 
40-60 ألف برميل يومّيًا.

- بلغت السلع اإليرانية المصدرة للعراق في 7 شهور 4 مليارات دوالر.
- صّوت البرلمان العراقي لصالح تشجيع االستثمار مع إيران.

« سوريا:
- عّد رئيس الجمهورية حسن روحاني أن مستقبل سوريا في قبضة شعبها وليس في يد القوى األجنبية، 
موضًحا أن إيران ال تسعى للتوتر في المنطقة خالًفا ألمريكا والصهاينة، كما أن قواعد اإلرهاب في سوريا 
واإلرهاب انهارت، ونضال طهران ضد الجماعات اإلرهابية في المنقطة مستمّر حتى اجتثاث جذورها، 
الفًتا -قبل مغادرته طهران متوجًها إلى مدينة سوتشي الروسية بغرض المشاركة في االجتماع الثالثي لقادة 

دول إيران وروسيا وتركيا- إلى أن طهران تسعى للتعامل وليس المواجهة في المنطقة.
- اجتمع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا للمباحثة في الشأن السوري، وصرحت الخارجية اإليرانية 

أن المجتمعين مستعدون إلقرار السلم واالستقرار في سوريا.
- وعلى صعيد عسكرّي آخر في سوريا أفاد مصدر غربّي مطلع إلى هيئة اإلذاعة البريطانية  )بي بي 
سي ( بأن إيران تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية دائمة في سوريا في منطقة الكسوة، 14كم جنوبي دمشق وفي 
موقع كان تابًعا للجيش السوري، وتم نشر هذا التقرير متزامًنا مع تفاقم التوترات على النفوذ اإليراني في 
سوريا ومنطقة الشرق األوسط. وتوضح صور األقمار الصناعية التي تم إعدادها من قبل »بي بي سي« أن 
أعمال البناء جرت في الفترة ما بين شهر يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري، ويظهر بالصور نحو 12 مبنى 
يُرجح أن يستخدم لتخزين المركبات العسكرية وإيواء الجنود، وتم إضافة مباٍن أخرى بهذا الموقع رغم أنه 
ال يمكن تأكيد هدف هذا البناء وال وجود الجنود اإليرانيين به. وقد صرح أحد مسؤولي الدول الغربية لـ»بي 

بي سي« أنه ال يبدو أن طلب وجود إيران لفترة طويلة األجل في سوريا لم يُعد غير منطقّي.
- لم تكتِف إيران بالوجود العسكري، بل استمرت في تغيير بنية وتركيبة الدولة السورية الديموغرافية 
»إننا  لقاء مع محافظ طهران محمد حسين مقيمي:  الصبان، في  والهوياتية، فقال محافظ دمشق بشر 
مستعدون الستقبال اإليرانيين زائري السيدة زينب والسيدة رقية بعد مدة أقصاها ثالثة أشهر«. وأشار إلى 
تطهير 85% من األراضي السورية من اإلرهابيين بفضل التضحيات التي قام بها المدافعون عن العتبات 

المقدسة. وباستثناء أجزاء محدودة في شرق دمشق فإنه ال يوجد معارضون في هذه المدينة.
اللواء قاسم سليماني قام بزيارة تفقدية  - أعلنت قيادة حركة النجباء في بيان أن قائد فيلق القدس 

للقواطع في مدينة البوكمال الحدودية، وعقد اجتماعات مع القادة الميدانيين.
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شهر نوفمبر 2017م جملة من اإلجراءات األمريكية ضد 
إيران بعد أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في 

13 أكتوبر 2017 عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران. والتصعيد هو 
السمة المهيمنة على توّجه اإلدارة األمريكية، فاالستراتيجية الجديدة 

مّثلت نهاية لنمط التعامل األمريكي مع إيران الذي تراوح بين االنخراط 
والتفاهم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وبين االرتباك في 

بداية والية ترامب، فاالستراتيجية الجديدة وّحدت موقف إدارة ترامب 
تجاه إيران بعد شهور من المداوالت واإلجراءات غير المنسقة بصورة 

كاملة، وهذه االستراتيجية في النهاية تفضي إلى ممارسة مزيد من 
الضغوط على إيران، من أجل تقليص مكاسبها من االتفاق النووي، 

ومواجهة نفوذها المتصاعد في المنطقة، لهذا ركزت إدارة ترامب 
منذ ذلك الحين على فرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري 

ذراع النظام العسكري ومصدر قّوته وأداته في التدخالت اإلقليمية.

شهد
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الشأن الدولي
 تطورات العالقات اإليرانية-األمريكية.. 

مزيد من التوتر والعقوبات
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ا  وصلت إيران فعليًّ
بقواتها إلى شواطئ 

البحر المتوسط 
وأقامت ممرا متصاًل 

من طهران إلى بيروت 
يقوم على حمايته 

عدد من الميليشيات 
الشيعية



« أواًل: الملف النووي
االنخراط  مدخل  النووي  االتفاق  كان  بعدما 
والتفاهم بين الواليات المتحدة وإيران، أصبح في 
ظل توجهات إدارة ترامب ورقة ضغط في يد الواليات 
التصديق  رفض  بعدما  األمريكي  فالرئيس  المتحدة، 
على التزام إيران بخطة العمل المشتركة، أصبحت العالقة 
على وشك العودة إلى المربع الذي كانت عليه قبل االتفاق، 
في  االتفاق  من  موقفه  يحدد  أن  عليه  الكونغرس  أن  ال سيما 
موعد أقصاه 12 ديسمبر 2017. ومن الواضح أن الكونغرس يتبنى 
توجهات اإلدارة بممارسة مزيد من الضغوط على إيران مع استبعاد 

االنسحاب من االتفاق.
والواقع أن األمريكيين يعتقدون أن االتفاق النووي حمل امتيازات كثيرة 
إليران، ويرغبون من خالل تعطيل هذا االتفاق أن يقللوا من مكاسب إيران، 
الواليات المتحدة إجراءات وعقوبات طالت أفراًدا  ومن هذا المنطلق تبّنت 
وشركات ودواًل ترى إيران أنها مخالفة للبنود 26 و28، و29 من االتفاق النووي، 
في حين أن الواليات المتحدة ترى أنها رد فعل على عدم التزام إيران بروح االتفاق 
المتمثل في النشاط الصاروخي والدور اإلقليمي. والواضح أن الواليات المتحدة من 
خالل هذه العقوبات واإلجراءات تشّكك في صالحية إيران كشريك يمكن التعامل معه، 
وأن أي طرف يغامر بتلك الشراكة قد يتحمل عواقب وجزاءات وربما خسائر، وهذا فرض 
قيوًدا على اندفاع بعض الشركات والدول لالستثمار على الساحة اإليرانية انتظاًرا للموقف 

األمريكي من االتفاق.
من  مزيد  فرض  نحو  واالتجاه  النووي،  باالتفاق  الخاصة  لتهديداته  ترامب  تنفيذ  ورغم 
العقوبات، فإنه في الحقيقة يواجه تحديات رئيسية، فقد أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في 13 نوفمبر 2017 تقريرها الثامن بشأن إيران، الذي يؤكد التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة 
تقرير تفصيلّي  وثامن  النووي  االتفاق  تنفيذ  تقرير منذ  تاسع  »يَُعّد  التقرير  تام، وهذا  الشاملة بشكل 
لمجلس الحكماء بشأن التحقق من تنفيذ االتفاق النووي«)1(. وإن كان هذا يمثل حرًجا للموقف األمريكي 
ويخلق فجوة بينه وبين مواقف الدول األخرى الموقعة على االتفاق، لكنه ال يدحض قناعة الواليات المتحدة 
في ما يتعلق بالتالعب باالتفاق واستغالله في تأكيد نفوذها واستمرار مواقفها وانعكاسات ذلك سلبّيًا على 

االستقرار واألمن اإلقليمي والدولي.
إلى جانب ذلك تواجه الواليات المتحدة مواقف داخلية رافضة لالنسحاب منه والعمل على إلغائه، ومن 
تلك المخاوف مطالب أكثر من 90 عالًما بارًزا في العلوم النووية في رسالة للكونغرس األمريكي بالحفاظ 
على االتفاق النووي مع إيران، إذ أكد العلماء على أنه يتعين على المشرعين اتخاذ خطوات للتأكد على 
استمرار االتفاق النووي. فهؤالء العلماء يرون أن خروج الواليات المتحدة من االتفاق سيُفقدها االستفادة 

من اإلمكانات الرقابية المتاحة وفًقا لالتفاق)2(.

))) خبر گزاری جمهوری اسالمی: نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی:گزارش جديد آژانس خالف ادعاهای آمريکا را ثابت کرد، 
http://cutt.us/txAbH . ((/08/(396

http://cutt.us/GMr0H .(396 ايران: درخواست 90 دانشمند هسته ای آمريکا از کنگره برای حفظ برجام، 0)آبان (((
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وعلى الجانب اإليراني، رغم أنه ال توجد خطة معلنة لمواجهة احتمال انهيار االتفاق، فإن إيران تعمل 
الدولة  في صورة  نفسها  وإظهار  لصالحها  األمريكي  الموقف  توظيف  تحاول  فهي  جانب،  من  أكثر  على 
الملتزمة بتعهداتها في حين ال تقوم الواليات المتحدة بالمثل، كما تعمل على كسب ثقة األطراف الدولية 
األخرى الشريكة في االتفاق من خالل التعويل على شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهنا يبدو أن 
إيران ترغب في الحفاظ على المسار الرسمي لالتفاق، لهذا استقبلت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، يوكيا أمانو، نهاية أكتوبر 2017، وهو الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية خاصة في ما يتعلق 
الدول  إلى  إيران  بنشاط  المتعلقة  الحقيقة  نقل  في  عليه  تعّول  فإيران  طهران،  بحسب  النووي  باالتفاق 
المعنية بهذا الملف والموقعة على االتفاق والمعروفة بدول 5+1، فضاًل عن إبالغ المجتمع الدولي بتنفيذ 
إيران اللتزاماتها)1(. وبعد هذه الزيارة في 9 نوفمبر وخالل اجتماع مع سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم 

المتحدة نيكي هايلي، عاد أمانو ليؤكد على التزام طهران بتعهداتها)2(.
وداخلّيًا بدا أن هناك حراًكا داخل إيران وردود فعل متواصلة ومخاوف من سياسة الواليات المتحدة 
وزيرها محمد جواد ظريف، 7  بحسب  البرلمان،  على  اإليرانية  الخارجية  وزارة  فقد عرضت  الجديدة، 
تقارير ربع سنوية خالل الشهور الـ21 الماضية حول االنفراجات والتقدم في تنفيذ خطة العمل المشتركة 
الشاملة )االتفاق النووي(، والتحديات والمشكالت ونقاط الضعف. وأكدت هذه التقارير على أن األمريكيين 
التقرير  في  اإلشارة  وتمت  النووي.  االتفاق  من  االستفادة  من  إيران  لمنع  متوترة  أجواء  إلى خلق  يسعون 
األخير إلى عدم االلتزام األمريكي بشكل تفصيلّي باالتفاق، ومن أمثلة ذلك تصريحات ترامب في واشنطن 
وكل اإلجراءات التي اتخذتها أمريكا)3(. كما تمارس هيئة اإلشراف على االتفاق النووي التي شّكلها المرشد 

عملها وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات وتقييم الموقف، فضاًل عن اعتماد القرارات الالزمة 
التي تتناسب مع هذه التطورات)4(.

« ثانًيا: ملف العقوبات
بالتزامن مع اإلعالن عن استراتيجيته الجديدة وّجه ترامب وزارة 

العقوبات  قائمة  في  الثوري  الحرس  إلدراج  األمريكية  الخزانة 
من  )ب(   105 الفقرة  نَّص  مع  اّتساًقا  باإلرهاب؛  المتعلقة 

 ،2017 أغسطس   2 في  الرئيس  أقره  الذي  »كاتسا«  قانون 
الثوري  الحرس  قوات  على  جزاءات  بتطبيق  طالب  والذي 
أو  مسؤولون  هم  الذين  واألجانب  اإليراني  اإلسالمي 
 13224 التنفيذي  األمر  تحت  إليه  منتسبون  أو  عمالء 
المتعلق باإلرهاب العالَمي، وهو األمر الذي بدأ مكتب 

))) اطالعات: صالحى: آمانو با توجه به رفتار آمريكا مسئوليت ويژه 
http://cutt.us/hSTT6 .( :دارد، 5 آبان 396)، ص

 ))) خوشرو: أمانو أكد لألمريكيين التزام إيران باالتفاق النووي،
http://cutt.us/HZBeL .(0(7 نوفمبر ((

)3) خبر كزاري فارس: ظريف:در آخرين گزارش برجام مفصل درباره 
بدعهدی آمريکا توضيح داديم/ آمريکا برای ايجاد ممانعت در مسير استفاده 
http://cutt.us/ioCaV .۰۹/۰۸/۱۳۹۶ ،ايران از برجام به دنبال تشنج است
))) شرح خبر: سناريوهای مختلف ايران برای برگشت پذيری/توان غنی سازی ۲۰ 

http://cutt.us/hXjwe .(396 /8/(( ، درصدی ظرف چهار روز
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مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية في تنفيذه عبر تعديل الئحته الداخلية بهدف تفعيل 
هذه العقوبات ضد المسؤولين أو التابعين للحرس الثوري اإليراني. وقد سبق أن قام الرئيس األمريكي في 
2 أغسطس 2017 بالتوقيع على القانون المعروف بـ«كاتسا« والذي تم تمريره قبل أسبوع في مجلس النواب، 

وتحويله إلى قانون)1(.
الرئيس  الذي أصدره  القرار  التاريخ ضمن هذا  الثوري منذ ذلك  الحرس  القانون أصبح  وبفضل هذا 
مات والكيانات واألفراد »داعمة  ي فيه عدًدا من المنظَّ األمريكي األسبق جورج بوش في 2001 والذي يسمِّ
لكنه في  الوزارة،  إرهابية حسب موقع  مة  الحرس منظَّ يعني تصنيف  لإلرهاب«، وإن كان هذا اإلجراء ال 
سات المتعاونين أو التابعين للحرس ضمن  ع نطاق العقوبات على القيادات أو األفراد أو المؤسَّ المجمل وسَّ

نطاق عمل مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية)2(.
يطلق األمريكيون على قانون »كاتسا« اسم »قانون العقوبات األم«، ألن من خالله سيتم تجميع العقوبات 
األمن،  مجلس  عقوبات  وأيًضا  األمريكية  والرئاسة  الكونغرس  ِقبل  من  المفروضة  النووية  وغير  النووية 
وسيتوسع على أثره نطاق العقوبات لتكون أكثر شمواًل، لهذا منذ كلف ترامب وزارة الخزانة بتطبيق هذا 

القانون توالت عقوبات وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة األصول األجنبية)3(، وأبرز تلك العقوبات ما يلي:
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية مشروًعا في 31 أكتوبر 2017 لفرض عقوبات ضّد 41 شخصية وشركة 
التابعة للحرس الثوري اإليراني، كما  إيرانية تتعامل مع الحرس الثوري، بما في ذلك القوة الجو-فضائية 
أنه سيضع شروًطا  فيه  المطروحة  النقاط  أهّم  النووي،  االتِّفاق  لتعديل  قانون  الكونغرس مشروع  يناقش 
صارمة جديدة لالتِّفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروًخا باليستّيًا أو 
منعت المفتِّشين النوويين من دخول أي موقع، وذلك خالل سّتين يوًما من قرار ترامب رفض التصديق على 

التزام إيران باالتِّفاق، لتتضح مع تلك اإلجراءات أكثر طبيعة المواجهة المرتَقبة مع النِّظام اإليراني)4(.
أعلن مكتب مراقبة األصول األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية في بيان في مطلع نوفمبر 2017 عن توسيع 
نطاق العقوبات الجديدة ضد إيران، وتتضمن العقوبات الحرس الثوري اإليراني، وذلك في ضوء تأكيدات 
بدعم اإلرهاب)5*(. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع األشخاص والمؤسسات الذين شملتهم هذه العقوبات كانوا 
في قائمة العقوبات األمريكية، وبناء على قانون »كاتسا« فإن أصول وممتلكات هؤالء األفراد والمؤسسات في 

أمريكا سيتم حظرها ولن تستطيع الشركات األمريكية التبادل التجاري والتعامل معهم)6(.
عادت وزارة الخزانة لتفرض في 20 نوفمبر 2017 مزيًدا من العقوبات ضد اإليرانيين والشركات األجنبية 
المتعاونة مع المواطنين اإليرانيين والمؤسسات اإليرانية، من ضمنهم شخصان إيرانيان وأربع شركات إيرانية 

http://cutt.us/mKldv .۰۹/۰۸/۱۳۹۶ ،خبرگزاری فارس: خزانه داری آمريکا فهرست تحريم های ايران را به روز کرد (((
))) محمود حمدي أبو القاسم: تكتيكات ما بعد استراتيجية ترامب لمواجهة إيران، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، 9 نوفمبر 7)0)، 

http://cutt.us/uoyow
)3) حامد حسين عسگری: ذوالنور در گفتگو با مهر اعالم کرد: اجرايی شدن »کاتسا« از امروز، بمعنای نقض برجام است/ پيشنهاد مجلس، 

http://cutt.us/SUduY
))) المرجع السابق نفسه.

)5))*) طالت قائمة العقوبات مؤسسات وأشخاًصا على النحو التالي: محمد علي جعفري ويحيى رحيم صفوي ورستم قاسمي ومحمد حجازي 
وبرويز فتاح ومرتضى رضائي وعبد اهلل عراقي وعلي أكبر أحمديان ومحمد رضا نقدي وحسين طائب وحسين سليمي وأحمد فوزانده. كما 

طالت المؤسسات اآلتية: قاعدة البناء قائم، مؤسسة المهندسين االستشاريين صناع السالمة واألمان، شركة حرا، مؤسسة فاطر الهندسية، قوات 
مقاومة الباسيج، جامعة العلوم الطبية بقية اهلل، مؤسسة تعاون الحرس الثوري، قاعدة البناء قرب كربالء، القوات الجو-فضائية للحرس الثوري، 
جامعة اإلمام الحسين، بنك مهر، مؤسسة رهاب، مؤسسة االستثمار مهر إيران، شركة الصناعات البحرية اإليرانية، مؤسسة طريق الساحل، 

وغيرها من الشركات. وبحسب ما ذكرت وزارة الخزانة األمريكية على موقعها فإن العقوبات شملت )) فرًدا وشركة.
http://cutt.us/WgMUw ،۱۳۹۶ 6) وكاله إيسنا: وزارت خزانه داری آمريکا اعالم کرد: تحريم های آمريکا عليه ايران گسترش يافت، ۹ آذر(
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وألمانية، بسبب عالقتهم بالحرس الثوري اإليراني)1(.
بإنشاء شبكة  إيران  نوفمبر 2017  األمريكية في 21  الخزانة  وزارة  اتهمت 
لتزوير العمالت الورقية في اليمن، وأنها نشرت مبالغ طائلة من العملة اليمنية 
األمريكية شخصين  الخزانة  وزارة  الصدد، ضمت  وفي هذا  اليمني(.  )الريال 
العقوبات بتهمة  يدعيان محمود سيف ورضا حيدري، و4 شركات، إلى قائمة 
تزوير العمالت الورقية الرسمية لليمن )الريال(. وقد جاء في بيان وزارة الخزانة 
األمريكية أن هذه الشبكة تقوم بااللتفاف على قيود صادرات االتحاد األوروبي 
لنقل المعّدات الالزمة لتزوير العمالت الورقية. ووفًقا لهذا االدعاء فإن معّدات 
الطباعة لشركة »رايان لمعالجة الصور« تابعة لشركة »تجارة الماس مبين«، التي 
كان المدير التنفيذي لهذه الشركة »رضا حيدري«، المسؤول عن شراء المعّدات 

الالزمة لتزوير »الريال« اليمني)2(.
مدد ترامب حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام جديد، وذلك وفًقا للقرار 
التهديد  لمواجهة   1979 عام  نوفمبر   14 في  الصادر   12170 رقم  التنفيذي 
اإليراني لألمن القومي والسياسة الخارجية واالقتصاد األميركي. وأشار البيان 
إلى ما يلي: وفًقا للقسم B( 202( من قانون حاالت الطوارئ، مدد الرئيس حالة 

الطوارئ حول إيران وفًقا لألمر التنفيذي 12170 لسنة أخرى)3(.
أعادت محكمة االستئناف في نيويورك فتح شكاوى ضحايا االنفجار الذي 
وقع عام 1983 في مقر القيادة العسكرية األمريكية بهدف مصادرة أصول إيران 
مرة أخرى. وقد ُقتل خالل االنفجار 241 عسكرّيًا أمريكّيًا في بيروت، وحاولت 
الواليات المتحدة مصادرة عدة مليارات دوالر من األصول اإليرانية في الواليات 

المتحدة لدفع تعويضات ألسر الضحايا)4(.
»توتال«  شركة  مع  إيران  وقعتها  التي  االتفاقية  المتحدة  الواليات  وظفت 
لتوسعة المرحلة 11 من حقل »بارس الجنوبي«، للضغط على إيران، أي إّن بقاء 
»توتال« في إيران أصبح منوًطا بمدى تعاون إيران مع أمريكا، وقد سبق أّكدت 
الدول األوروبية في وثيقتها االستراتيجية عام 2015 أنها تتبع الواليات المتحدة 
وبشكل صريح  الوثيقة  هذه  في  نّبهت  وقد  إيران،  مع  التعامل  يخص  ما  في 
الشركات األوروبية بأنها يجب أن تُنّسق مع أمريكا بخصوص التعامل مع إيران، 
الضغط على  مزيًدا من  المتحدة  الواليات  فيه  تمارس  الذي  الوقت  لهذا في 
إيران من أجل إجبارها على التفاوض حول القضايا الصاروخية واإلقليمية، تقوم 
»توتال« بالتنسيق مع الواليات المتحدة، وتتحدث عن أن هذه الشركة لن توقع 
حتى بداية 2018 أي اتفاقية مع الشركات اإليرانية من أجل تطوير المرحلة 11 
د سياسات أمريكا الجديدة حيال إيران«)5(. من حقل »بارس الجنوبي«، ما لم تُحدَّ

http://cutt.us/JHvvW ،۲۹/۰۸/۱۳۹۶ ،خبر كزارى فارس: آمريکا ) فرد و ) شرکت ايرانی ديگر را تحريم کرد (((
http://cutt.us/klueF ،۱۳۹۶ عصر ايران: ادعای جديد آمريکا: ايران، »ريال يمن« جعل می کند، ۳۰ آبان (((
http://cutt.us/NFjLk ،(0(7 3) صالح حميد: ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران، العربية نت، 7 نوفمبر(

http://cutt.us/kV(3 ،(396 موقع ايسكا نيوز: دادگاه نيويورک پرونده توقيف دارايی های ايران را دوباره به جريان انداخت، ) آذر (((
http://soo.gd/NDOY . 5) عصر ايرنيان: توتال ابزار جديد اعمال فشار آمريکا(
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من جانب، فتحاول 
توظيف الموقف 
األمريكي لصالحها 
وإظهار نفسها في 

صورة الدولة الملتزمة



« مخاوف إيرانية
ال شك ستُلِحق العقوبات أضراًرا بالغة بقطاع األعمال اإليراني، باإلضافة إلى احتمال انسحاب الشركات 
األوروبية والعالمية الكبرى التي دخلت السوق اإليراني بعد االتفاق، وإعادة الشركات التي لم تدخل بعد 
تفكيرها قبل اإلقدام على هذه الخطوة. كما أن الحرس الثوري الذي يهيمن على القطاع االقتصادي سيواجه 
تقويض  التي تضع  وباالستراتيجية  التصعيد األمريكي  بعملية  كثيرة ألن االقتصاد سيتأثر حتًما  ضغوًطا 
دوره ضمن أولوياتها، لهذا مطروح على الساحة اإليرانية أفكار حول »تنازل الحرس بشكل كامل عن جزء 
من الشركات والقطاع االقتصادي الذي ال يلعب فيه دوًرا أساسّيًا، كما أن هناك حاّلً آخر وهو الشفافية 
في أداء الحرس الثوري االقتصادي، فتقديم الئحة واضحة حول نشاطات الحرس االقتصادية سوف تمنح 
الثقة للمستثمرين المحليين، كما أنها لن تَدع للمستثمرين األوروبيين وحتى الصينيين، القلقين اليوم من 

االستثمار في إيران، أي ذريعة«)1(.
ما  المحلية، بحسب  واإلمكانيات  القدرات  من  واالستفادة  المقاومة  اقتصاد  على  االعتماد  يكون  وقد 
تكثيف  على  إيران  حال ستعمل  أي  وعلى  متواضعة.  نتائجه ستكون  لكن  إلزامّيًا،  مساًرا  خامنئي،  يعتقد 
بالموقف  االقتصادية  سياساتها  ترتبط  وال  دولّي،  اقتصادّي  دور  إلى  المتطلعة  الدول  بعض  مع  التعاون 
األمريكي وتطوراته، على سبيل المثال الصين وروسيا والهند، من أجل الحّد من آثار العقوبات، أو العمل 
من خالل شبكاتها الدولية التي كونتها في السابق تفادًيا للعقوبات والمالحقات كما كان الوضع وما زال 

بعد االتفاق النووي.
على  األمريكية  العقوبات  لتداعيات  تجنًبا  بالدوالر  عملتها  ارتباط  فك  إيران  تحاول  آخر  جانب  على 
اقتصادها، لهذا مطروح إيرانّيًا إبرام معاهدات ثنائية مع الدول التي لدى إيران معها تبادل تجارّي مرتفع، 
بعيًدا عن التداول بالدوالر، ويمكن أن تكون دول مثل الصين والعراق واإلمارات والهند وتركيا مرشحة لذلك، 
وهذا اإلجراء فعلّيًا َقِبلته تركيا مؤخًرا)2(. وقد اقترح خامنئي على الرئيس الروسي فالديمير بوتين في أثناء 

زيارته إليران التخلي مًعا عن استخدام الدوالر األمريكي)3(.
لالستجابة  اتجاًها  هناك  أن  العسكريين،  سيما  وال  اإليرانيين،  المسؤولين  تصريحات  من  يبدو  وال 
للضغوط اإلقليمية، إذ إن قيادات الحرس الثوري ترى أن الحرس كان على الدوام موضع عقوبات األمريكيين 
قرابة أربعة عقود، واستطاع التعامل مع هذا الوضع وتكّيف معه، بل تمّكن من تعزيز قدراته وأدائه، وأصبح 
يلعب دوًرا رئيسّيًا في الداخل وعلى المستوى اإلقليمي، ومن ثم فإن العقوبات الجديدة لن تثنيه عن توسعة 
وتنمية نفوذه وقدراته)4(. فعلى مستوى تطوير القدرات الصاروخية يوضح نائب وزير الدفاع، قاسم تقي زاده، 
هذا التوجه بقوله إن إيران ستزيد »القدرة الصاروخية إلى مدى ألَفي كيلومتر، الفًتا إلى أنه إذا لزم األمر 

فسيزيدون معدل مسافة األلَفي كيلومتر)5(.
واتساًقا مع ذلك يقول قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري اإليراني، العميد علي فدوي: »إّن ما 
تحظى به حالّيًا القوات البحرية للحرس من معّدل اإلمكانات والقدرات لم يكن موجوًدا من قبل، موضًحا 
أن الحالة الموجودة حالّيًا لقوات بحرية الحرس الثوري في مواجهة )الشيطان األكبر( أمريكا في الخليج 

http://soo.gd/NKt3 ،جهان صنعت: آسيب تحريم های جديد به صنعت کشور (((
))) سياست روز: دولت ترامپ تحريم های تازه اين کشور را اجرا می کند.. کاتسا دستاويزی برای تحريم مردم نه سپاه، ۱۰ آبان ۱۳۹۶، 

http://cutt.us/DZ(9R
http://cutt.us/ltbHB .(0(7 3) تي آر الروسية: ماذا اقترح المرشد اإليراني على بوتين بشأن الدوالر والواليات المتحدة؟، ) نوفمبر(
http://cutt.us/xE((( ،۱۳۹۶ خبركزاري ايسنا: سردار شريف: سپاه همواره چندين قدم از آمريکا جلوتر بوده است، ۱۰ آبان (((

 mehrnews.com/news/((3(77(،5) خبركزاري مهر: جانشين وزير دفاع: وزارت دفاع به دنبال توسعه پروژه های دفاعی و موشکی است(
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العربي لم تكن بذلك القدر الذي وصلنا إليه في الوقت الراهن«)1(.
الواليات  جانب  من  كورقة ضغط  يُستخدم  النووي  الملف  بأن  مقتنعون  اإليرانيين  المسؤولين  أن  كما 
المتحدة لحّث إيران على إعادة النظر في برنامجها الصاروخي وتدخالتها اإلقليمية، وقد عّبر عن ذلك 
رئيس المجلس االستراتيجي للعالقات الخارجية بالدولة، كمال خرازي، بقوله إنه ال يعتقد أن أمريكا تريد 
االنسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة )االتفاق النووي( بشكل رسمّي، بل إنهم يريدون االحتفاظ            
وتتمسك إيران بهذين التوّجهين، تطوير القدرات الدفاعية وتكثيف التدخل اإلقليمي، بوصفهما ركيزتين 
يقوم عليهما النظام برّمته، وال يبدو في ظل المكاسب التي تجنيها إيران منهما أنها بصدد تقديم تنازل 
يُذكر ما لم تتعرض لضغوط تمّس النظام نفسه، وهذا ما جعل الخطاب الخاص بالمسؤولين األمريكيين، 
وفي مقدمتهم الرئيس األمريكي وأعضاء إداراته، يتحّول من الضغط على إيران من أجل تغيير السلوك إلى 

الضغط عليها من أجل تغيير النظام بوصفه الحل الفعلي لمعالجة هاتين المعضلتين)2(.
في النهاية، تعكس تلك التوجهات عدم وجود أرضية يمكن أن يلتقي عليها الطرفان، فالمواقف متباعدة، 
المواجهة ستظل قائمة، واالستراتيجية األمريكية الجديدة ستأخذ  والتهدئة غير مطروحة، ومن ثم فإن 
طريقها إلى التنفيذ عبر إجراءات تصعيدية، ومن ثم فإن المستقبل مفتوح على عدة سيناريوهات جميعها 
بالنسبة إلى إيران صعبة، فإما تنازالت جوهرية بحيث يظل االتفاق النووي قائًما وتستفيد إيران من مكاسبه 
االقتصادية وتجني ثماره، ومعه تتخلص المنطقة من سلوك إيران المزعج، ويتراجع وجودها العسكري على 
العزلة  إلى  العودة  ثم  األمريكية، ومن  الضغوط  المواجهة وتجاهل  وإما اإلصرار على  اإلقليمية،  الساحة 
ومزيد من الضغوط السياسية واالقتصادية، وتأزم على المستوى اإلقليمي وفي الداخل، وإما أخيًرا تعود 
إيران إلى سياساتها المعتادة في إدارة صراعها مع الواليات المتحدة من خالل استراتيجية حافة الهاوية، 
وتقديم تنازالت محدودة عند مراحل انسداد األفق، وإعادة إنتاج ذات األدوات وتنفيذ ذات األهداف في 

مراحل الحقة.

«  إيران وروسيا.. عبور األزمة السورية نحو تغيير مسارات التجارة العالمية
العالقات  حدود  تخّطت  اإليرانية-الروسية  العالقات  مستوى  على  مكثفة  تحركات  نوفمبر  شهر  شهد 
الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، إذ تزامن مع زيارة بوتين لطهران مطلع الشهر وقمة سوتشي آخره 
وتركيا  البلدين من جهة  بين  وترتيبات سياسية وعسكرية  أذربيجان،  الروسي-اإليراني مع  للتعاون  تعميق 
من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تصعيد في الموقف األمريكي تجاه إيران بشأن الملف النووي، مع غض 
الطرف عن التقدم العسكري اإليراني في البوكمال بالقرب من تمركز القوات األمريكية في قاعدة التنف، 
وتمسك أوروبّي باالتفاق النووي مع التأكيد على ضرورة وضع حد للبرنامج الصاروخي اإليراني، ووجود 
فرنسي مكثف في عدة ملفات شرق-أوسطية على نحو غير مسبوق، فضاًل عن جملة من التحوالت اإلقليمية 
األخرى، تجعل الوضع ينذر بقرب تشّكل أوضاع إقليمية ودولية جديدة تتخطي حدود حل القضايا العالقة، 
وتشير إلى المشروعات االستراتيجية للقوى العظمي التي قدمت في العقد األول من األلفية الثالثة، وتم 

إرجاؤها ألسباب عدة، واآلن تبدو أوضاع الشرق األوسط أكثر مالءمة لها.

«  الشرق األوسط بين المشروع اإلقليمي اإليراني والمشروع االستراتيجي الروسي

http://cutt.us/D7IXx .(396 خبركزاري جام جم: سردار فدوی:آمريکايی ها از توان باالی نيروی دريايی سپاه بی اطالع اند، )) آبان (((
))) صحيفة ابتكار: » ابتکار« راهبرد آمريکا برای اجرايی کردن قانون کاتسا را بررسی می کند.. سياه چاله تحريم ها، نقشه جديد ترامپ عليه 

http://cutt.us/kLu9A ،ايران
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باتت إيران أكثر قرًبا من تحقيق مشروعها اإلقليمي وتخطت صيغته المحدودة المعروفة بالهالل الشيعي 
البدر  بين  تترواح  وأشمل  أوسع  إلى مرحلة  الملك عبداهلل عام 2004م)1(  األردني  العاهل  بها  أنذر  التي 
ا  ممّرً وأقامت  المتوسط  البحر  شواطئ  إلى  بقواتها  فعلّيًا  إيران  وصلت  الشيعي.  والجيوبلوتيك  الشيعي 
يتبقَّ على استكمال  الميليشيات الشيعية، ولم  متصاًل من طهران إلى بيروت يقوم على حمايته عدد من 
مشروعها سوى التمكين السياسي لميليشياتها داخل البالد الموجودة فيها مثل الحشد الشعبي في العراق 
وتحويله إلى فصيل سياسّي مهيمن، كما هو الحال لحزب اهلل في لبنان، وتكرار التجربة لدى وضع خريطة 

المستقبل السياسي لسوريا.
أما روسيا فلديها مشروعها االستراتيجي بتحويل مسارات التجارة العالمية وبخاصة تجارة أنابيب النفط 
والغاز فضاًل عن التجارة السلعية إلى مسارات بّرية تستحوذ على النصيب األكبر منها لتضمن هيمنتها على 
سوق الطاقة في أوروبا، وتربط دول آسيا الوسطي باقتصادها، وتدعم تحالفها مع كل من إيران والهند. 
وإدارتها لألزمة السورية إنما هي خطوة لتنفيذ مشروعها، فقد استثمرت األزمة السورية سياسّيًا وعسكرّيًا 
بحيث لم تُعد مقولة أوباما عنها في عام 2014م بأنها قوة إقليمية تهدد بعًضا من جيرانها المباشرين، ليس 
من منطلق القوة وإنما من منطلق الضعف)2(، غير صادقة، إذ استعرضت روسيا قدراتها العسكرية وغّيرت 
المتوالية  الواقع على األرض في روسيا، وعلى الصعيد الدبلوماسي تمّكنت عبر مباحثات أستانة السبع 
من القيام بدور تفاوضّي وتنسيقّي عجزت عنه األمم المتحدة في مباحثات جنيف الثالث، هذه النجاحات 
الروسية أعطت دفعة قوية في مسار إقناع الدول الماّر بها المشروع الروسي لتحويل مسار التجارة العالمية 

بمدى قوة الجانب الروسي واالستناد عليه في مواجهة المعارضة األمريكية للمشروع.

http://cutt.us/mIdjN ،اليوم: إيكونوميست: رؤية ملك األردن للهالل الشيعي تتحقق (((
http://cutt.us/UPPyA ،»رويترز: أوباما يصف روسيا بأنها »قوة إقليمية (((
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«  زيارة بوتين لطهران في إطار المشروَعين الروسي واإليراني
تجّنب بوتين في زيارته لطهران الحديث عن وضع الميليشيات الموالية إليران في سوريا، ولم يعلن بوتين 
صراحة عن موقفه منها وبخاصة قوات حزب اهلل، في ظل المعارضة الدولية لها، واألخبار المتواردة عن 

اتفاق روسيا سواء مع تركيا أو إسرائيل على ضرورة إخراج حزب اهلل من سوريا)1(.
الداخل اإليراني وعلى  بوتين والمرشد اإليراني خامنئي حمل قيمة رمزية في  بين  الذي جرى  اللقاء 
مستوى العالقات الثنائية، فخامنئي نادًرا ما يقابل رؤساء الدول الزائرين لطهران، األمر الذي يحمل داللة 
الذي  االستراتيجي  التعاون  إلى حد  ووصلت  المشتركة،  المصالح  تجاوزت حد  البلدين  بين  العالقة  بأن 
يخدم األهداف العليا للنظام اإليراني، وهو ما قاله خامنئي صراحة بأن رئيس روسيا صاحب شخصية 
قوية وصاحب قرار وعمل، إذ لديه مواقف جيدة بشأن االتفاق النووي. تمجيد خامنئي لبوتين كان مرتبًطا 
بالتعاون بين روسيا وإيران في الشرق األوسط، وكذلك المواجهة مع الواليات المتحدة. واقترح على بوتين 
في ذات اإلطار أن استبعاد الدوالر وإبدال العمالت المحلية به في المعامالت االقتصادية الثنائية أو متعددة 

األطراف سيعزل الواليات المتحدة)2(.
ال شك أن المحادثات التي جرت بين الطرفين في طهران شملت ترتيبات ثنائية لما تم طرحه الحًقا في 
قمة سوتشي بما يعكس أن الركيزة األساسية في ترتيبات الوضع النهائي لسوريا ما زالت تتم بتفاهمات 
روسية إيرانية، يضاف إليها في وقت الحق تفاهمات تركية، نظًرا للوجود التركي المحدود في األراضي 

السورية مقارنة بالوجود اإليراني وحجم الطموحات التركية من القضية السورية.
إجمااًل، يمكن القول إّن روسيا حققت بالفعل أهدافها من األزمة السورية بعد الحصول على المكانة 
الدولية الساعية إليها، والقضاء شبه التام على العناصر المتطرفة التي خشيت ارتدادها على األراضي 
المشروع  وهو  األكبر  الهدف  نحو  تتحرك  وبذا  لسوريا،  النهائي  الوضع  ترتيبات  إال  يتبقَّ  ولم  الروسية، 

االستراتيجي الروسي الخاص بتحويل مسارات التجارة العالمية.

«  أذربيجان وتركيا في دائرة العالقات الروسية-التركية
على الرغم من نقاط االفتراق الكثيرة بين كل من روسيا وأذربيجان المتمثلة في الدعم الروسي ألرمينيا 
في صراعها مع أذربيجان حول إقليم نجورنو كاراباخ، ومعارضة روسيا لمشروعات نقل الطاقة التي نفذتها 
أذربيجان مع تركيا والتي تصّب في إطار المشروعات المدعومة أوروبّيًا وأمريكّيًا، خصوًصا بعد أن عدلت 
أذربيجان مسار خط أنابيب النفط من باكو إلى جيهان التركية من المرور باألراضي اإليرانية إلى المرور 
بأراضي جورجيا، وأصبحت أذربيجان تمد إسرائيل بـ40% من احتياجاتها النفطية عن طريق ميناء جيهان 
التركي، فإن روسيا سارعت إلى االستفادة من توتر العالقات األذرية-األمريكية الذي حدث في عهد الرئيس 
األمريكي السابق باراك أوباما، إذ توترت العالقات األمريكية-األذرية في عام 2015م نتيجة لقوة اللوبي 
قوبا  مدينة  في  شعبية  احتجاجات  في  األمريكي  السفير  وحضور  األمريكي،  الكونغرس  داخل  األرميني 
األذرية، ثم طرح الواليات المتحدة لقضية حقوق اإلنسان في أذربيجان، األمر الذي أدى إلى إصدار قانون 

يمنع تقديم المساعدات المباشرة من الواليات المتحدة للحكومة األذرية)3(.
روسيا تهدف من تدعيم عالقاتها بأذربيجان الوصول إلى وضع قانونّي نهائّي لتقسيم ثروات بحر قزوين 

http://cutt.us/B39B9 ،ايراس: خروج حزب اهلل از سوريه جزء بندهای توافق روسيه – ترکيه (((
http://cutt.us/LHddJ ،ايران واير: تعريف و تمجيدهای معنادار خامنه ای از پوتين (((

http://cutt.us/QdZI9 ،3) الوقت: تصاعد الخالفات بين أذربيجان وأمريكا.. والفرصة المتاحة أمام إيران لالستفادة منها(
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الغني بالنفط والغاز، ألن أذربيجان هي أكبر دولة معارضة للطموح اإليراني في االستحواذ على 20% من 
ثروات البحر، وقد عطل هذا النزاع كثيًرا من مشروعات استخراج النفط والغاز، فضاًل عن أن روسيا ترغب 
في دعم أذربيجان لمشروع »الشمال-الجنوب« الذي يهدف إلى إقامة محور نقل برّي من العاصمة الفنلندية 
هلسنكي إلى بندر عباس على الخليج العربي، باالستفادة من خطوط السكك الحديدية الروسية الموجودة 

بالفعل مع بدء تنفيذ خط رشت »شمال غرب إيران«- استارا األذرية ثم باكو)1(.
للمشاعر  أذربيجان  تأجيج  عدم  لتضمن  أذربيجان  مع  جيدة  عالقات  إلى  دائًما  فتطمح  إيران  أما 
عن  فضاًل  سكانها،  عدد  من   %20 تشكل  والتي  إيران،  داخل  الموجودة  األذرية  األقلية  لدى  االنفصالية 

منافسة تركيا في التمدد في آسيا الوسطي والقوقاز عبر أذربيجان.
التركية-األمريكية  العالقات  توتر  على صعيد تركيا تحرص روسيا على استمالة تركيا، خصوًصا بعد 
المتحدة  الواليات  ورفض  2016م  يوليو  في  أردوغان  ضد  الفاشل  العسكري  االنقالب  محاولة  إثر  على 
الشعب  المتحدة تسليح وحدات دعم  الواليات  التركي فتح اهلل كولن)2(، ومواصلة  المعارض  تركيا  تسليم 
الكردي على الرغم من االعتراض التركي الرسمي على ذلك. في المقابل توفر روسيا لتركيا درجة عالية 
من التنسيق في ملف األزمة السورية، وتشركها منذ البداية في مفاوضات أستانة، وتراعي المصالح التركية 

تحركات  من  ومخاوفها  السورية  المعارضة  دعم  في 
من  روسيا  وتستفيد  الكردي،  الشعب  دعم  وحدات 
اإليراني  للوجود  الموازية  الكتلة  توفير  في  تركيا 
على  السيطرة  تضمن  وبها  السورية،  األراضي  على 
الجتذاب  روسيا  تسعى  كما  سوريا،  في  إيران  أداء 
كإطار  روسيا  شكلته  الذي  األوراسي  للتحالف  تركيا 
سياسّي يدعم مشروعها االستراتيجي واالستفادة من 
وإحباط  والقوقاز،  الوسطى  آسيا  في  التركي  النفوذ 
المشاريع األوروبية واألمريكية، إذ إنها جميًعا تعتمد 

على األراضي التركية.

«  نتائج زيارة بوتين لطهران
كال  من  التصريحات  أكدت  السياسي  البُعد  على 
السورية  األزمة  التنسيق في  استمرار  الطرفين على 
ومواصلة العمل مع تركيا في القضاء على التنظيمات 
الدول  اتفقت  األرض  وعلى  المسلحة.  المتطرفة 
الثالث على المشاركة في الشريط األمني في منطقة 
إدلب وإقامة 12 نقطة تفتيش من أجل اإلشراف على 
تنفيذ اتفاقات الحد من التوتر، وبطبيعة الحال سيتم 
المختلفة في  المناطق األمنية  النقاط في  نشر هذه 
إدلب)3(. وبهذا لم تُعد تركيا منفردة بتنسيق األوضاع 

http://cutt.us/06ijJ ،جماران:  اتصال خط راه آهن بندرعباس به هلسينکی و اتصال خاورميانه و آسيا به اروپای شرقی و شمالی (((
http://cutt.us/bu(sB ،تركيا اآلن: أسباب توتر العالقات التركية-األمريكية (((

http://cutt.us/NCCng ،3) وطن امروز: يران، روسيه و ترکيه ضامن 36 پست نظارتی در ادلب(
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في منطقة خفض التوتر بإدلب شمال غرب سوريا، وربما يهدف التنسيق الروسي بتوزيع مهام المراقبة األمنية 
على الدول الثالث إلى ضمان الرقابة المشتركة، وعدم تحّول أي من المناطق األربع إلى حاضنة للعناصر 

المعادية ألي من األطراف الثالثة.
وقد تمّكنت إيران خالل زيارة بوتين من الحصول على وعد بمواصلة الدعم الروسي لها في اتفاقها النووي، 
من خالل رفض بوتين للعقوبات أحادية الجانب من ِقبل الواليات المتحدة. وترفض روسيا كذلك فرض عقوبات 

على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، أو إعالن الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وعلى مسار التعاون النووي بين البلدين أجريت قبل زيارة بوتين بيوم واحد مراسم بدء عمليات البناء 
لمحطتين نوويتين جديدتين إلنتاج الكهرباء في بوشهر، تنفذهما روسيا بمقتضى عقد مبرم قيمته 10 مليارات 

دوالر، ويصل مجموع قدرتهما اإلنتاجية من الكهرباء إلى 1057 ميغاوات)1(.
أما على صعيد التعاون في مجال الطاقة فما زالت روسيا تحصد المكاسب المتوالية من تحالفها مع إيران، 
فقد أعلن مساعد وزير النفط اإليراني للشؤون الدولية والتجارية عن توقيع 6 مذكرات تعاون مع شركات 
النفط الروسية على هامش زيارة الرئيس بوتين إلى طهران)2(. وكان أبرز هذ العقود هو توقيع شركة »غازبروم« 
الروسية على مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية اإليرانية إلنتاج الغاز الطبيعي في إيران ونقله إلى الهند 
عبر مد خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر، على أن يبدأ 

التنفيذ في عام 2018م)3(.
إجمااًل، يمكن القول إّن زيارة بوتين لطهران كانت 
خطوة في تحقيق األهداف المشتركة لكل من طهران 
وعدم  التعاون،  باستمرار  تأكيدات  وحملت  وموسكو، 
ميل القيادة الروسية للمغريات األمريكية لالبتعاد عن 
إيران، من منطلق أن إيران أكثر مواءمة لتحقيق أهداف 

المشروع االستراتيجي الروسي.

«  قمة سوتشي ورسم المستقبل السياسي 
لسوريا:

حرصت الدول الثالث، روسيا وإيران وتركيا، على 
إكساب مخرجات قمة سوتشي التي ُعقدت في جنوب 
روسيا في 22 نوفمبر 2017م صفة الشرعية الدولية 
من خالل إرسال رسالة مشتركة إلى أمين عام منظمة 
األمم المتحدة ورئيس مجلس األمن وإرسال نص البيان 
المشترك بين رؤساء الدول الثالث حول سوريا، ونشر 
هذا النص باعتباره وثيقة لمجلس األمن. ووصلت هذه 
علي  غالم  الدائم  إيران  مندوب  من  بتوقيع  الرسالة 
خوشرو، ومندوب روسيا الدائم فسيلي نبنزيا، ومندوب 

http://cutt.us/wa9Cw ،سبوتنيك: آغاز کار ساخت واحد دوم نيروگاه اتمی بوشهر توسط روسيه (((
http://cutt.us/u5LZT ،وکالة أنباء فارس: إيران تبرم 6 مذكرات تعاون نفطّي مع روسيا (((

http://cutt.us/QvxPQ ،3) وكالة أنباء فارس: »أيدرو« اإليرانية للصناعة تبرم مذكرة تعاون مع »غازبروم« الروسية(
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تركيا الدائم لدي األمم المتحدة فريدون سينيرليجلو)1(.
وقد تعاملت الدبلوماسية الروسية في إدارة األزمة السورية بواقعية 
شديدة كفلت لها النجاح إلى حد كبير، فقبل سوتشي التي جمعت روسيا 
وإيران وتركيا، وهي األطراف الفاعلة بقوة في األزمة والتي يمكن التفاوض 
الميليشيات والقوى غير  فيما بينها كدول مسؤولة، بعيًدا عن مهاترات 
المنظمة، ونظام بشار األسد ومطالبه غير الواقعية التي ال تتوافق مع 
حجم قوته الحقيقية، جاءت زيارة بوتين لطهران لتقليل حجم الخالف 
بين األطراف الثالثة، مع إجراء قمة ثالثية بين روسيا وإيران وأذربيجان، 

كمحفز سياسّي واقتصادّي يدعم انصياع إيران للمطالب الروسية.
قدمت روسيا مشروعها الخاص حول مستقبل سوريا منذ يناير 2017م 
في ما عرف بمسّودة الدستور السوري الجديد، روسيا تريد عبر مشروعها 
الوصول إلى سوريا العلمانية البعيدة تماًما عن مفاهيم العروبة واإلسالم، 

لتضمن استبعاد الفصيل اإلسالمي.
المسّودة الروسية نّصت على توسيع صالحيات البرلمان على حساب 
صالحيات الرئيس، وأن تكون مدة رئاسة الجمهورية سبع سنوات، وضمان 
شمال شرق  في  لألكراد  ثقافّي  ذاتّي  حكم  مع  السورية  األراضي  وحدة 

سوريا، والنص على عدم استخدام القوات المسلحة في اضطهاد أي فصيل من 
المجتمع السوري)2(.

مثلت القمة بداية التحرك للتفعيل السياسي للرؤية الروسية لمستقبل سوريا، وقد بدأت 
تحقيق  مع  السوري،  المواطن  على وضع  المباشر  األثر  ذات  الصغرى  القضايا  بالتفاهم حول 

المطالب الملّحة للمعارضة السورية كتشجيع لها لمواصلة التحاور، إذ شددوا على الحاجة إلى تقديم 
مساعدة إنسانية سريعة وآمنة ودون انقطاع، وعلى ضرورة اتخاذ األطراف في سوريا تدابير بناء الثقة، بما 
فيها إطالق سراح المعتقلين والمحتجزين، وتسليم الجثث، وتحديد ُهويات األشخاص المفقودين، من أجل 
تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية ووقف إطالق نار دائم، ودعوة أطراف المجتمع الدولي المعنيين إلى 
تقديم الدعم لعملية خفض التصعيد في سوريا وضمان االستقرار من خالل إرسال مساعدات إضافية للشعب 
السوري، وتسهيل أنشطة إزالة األلغام، وحماية الميراث التاريخي، وإعادة بناء البنية التحتية األساسية بما فيها 

المنشآت االجتماعية واالقتصادية.)3(

« مصير األسد نقطة الخالف في سوتشي:
اختلفت الدول الثالث على مصير األسد، فقد أعلنت إيران أن بقاء األسد في السلطة خط أحمر، بينما بدأ 
أردوغان يعتقد في رحيل األسد، ولم يصدر أي تصريح من روسيا بشأن بقاء األسد في السلطة مطلًقا، واألهم 
من ذلك أنه تم التجهيز لالنتقال الهادئ من بشار األسد، وهذا النهج لم ترحب به إيران، وطالبت طهران ببقاء 
األسد، ولم نالحظ أي إشارة من ِقبل طهران بموافقتها على انتقال السلطة من بشار األسد إلى أحد أفراد 

أسرته أو أحد األعضاء بحزبه.

http://cutt.us/UJh30 ،ايسنا: نامه مشترک ايران، روسيه و ترکيه به گوترش درباره مصوبات اجالس سوچی (((
http://cutt.us/Cl(9t ،الجزيرة: قمة سوتشي، أطرافها وأهم مخرجاتها (((

)3) نفسه.
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وفي المقابل اقترحت روسيا خالل عدة جوالت من استضافة معارضة بشار األسد تسليم السلطة من 
ِقبل بشار األسد. وإن كانت هناك بنود في المسّودة المقترحة من روسيا تتيح لموسكو المطالبة بإبقاء األسد 
في السلطة في الظروف الراهنة والمطالبة بعزله مع نهاية فترة رئاسته التي بدأت عام 2014م وتنتهي عام 

2021م.
وبهذا الشكل يتضح أن موسكو قد اتخذت حاّلً وسًطا بين الحكومة والمعارضة بالشكل الذي يرضي 

المعارضة في عزل بشار األسد ولكن يتم تحقيقه بعد فترة زمنية مدتها 4 سنوات.
ورغم تقاطع مصالح طهران وموسكو وأنقرة إلنقاذ سوريا من االنقسام، لكن موسكو في نفس الوقت تعّد 
نفسها ملتزمة أمام الرياض. وال يخفى على أحد العالقات الجيدة بين موسكو والسعودية، فقد اتخذ بوتين 
موقًفا حيادّيًا بين إيران والرياض، ولم يسمح بعزل األسد وال تقسيم سوريا، وال يرغب أيًضا في استياء 
الرياض وضمان السلطة األبدية لبشار األسد. في نفس الوقت يعّد رحيل األسد رغبة لتركيا وأمريكا أيًضا، 

وهذه هي نقطة افتراق طهران وموسكو)1(.
وبهذا تكون كل من روسيا وإيران قد خطت خطوات جديدة في سبيل تحقيق مشروعيهما بتثبيت الوجود 
فصائل  إلى  التحول  من  لها  الموالية  الميليشيات  وتمكين  العربي،  المشرق  دول  في  اإليراني  العسكري 
سياسية مهيمنة على السلطة في بالدها، وعلى الجانب اآلخر اقتراب روسيا من تحقيق مشروعها الخاص 

بتحويل مجرى تجارة الطاقة من المسار البحري إلى المسار البري عبر أراضيها.

http://cutt.us/mFiUl ،گزلرش: چرا قاسم سليمانی از روسيه تشکر نکرد؟ (((
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« على المستوى الدولي
شهد شهر نوفمبر 2017 عديًدا من التفاعالت اإليرانية على الساحة الدولية، ومن أبرز التطورات التي 

شهدتها عالقة إيران مع القوى الرئيسية على الساحة الدولية ما يأتي:

الواليات المتحدة األمريكية

- أعلنت وزارة الخزانة األمريكية أنه تم توسيع نطاق العقوبات الجديدة ضد إيران لتتضمن العقوبات 
الحرس الثوري اإليراني، وذلك في ضوء تأكيدات بدعم اإلرهاب. وفي رّد فعل على التحركات األمريكية 
أوضح رئيس اللجنة النووية بالبرلمان اإليراني مجتبى ذو النور أن تنفيذ قانون »كاتسا« يعّد انتهاًكا لخطة 
العمل المشتركة الشاملة )االتفاق النووي(، الفًتا إلى أنه سيتم تقديم اقتراح إلى لجنة األمن القومي إلعادة 

النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- أعلن المسؤولون اإليرانيون أن إيران أخذت الترتيبات الالزمة لكل الظروف التي قد تخلقها أمريكا 

بخصوص االتفاق النووي، ومستعدون لكل سيناريو.

 تفاعالت 
األحــداث
الواليات المتحدة األمريكية

أوروبا
روسيا
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- قال رئيس البرلمان اإليراني إن أمريكا تريد مغامرة جديدة في المنطقة.
- أعلنت القوات المسلحة اإليرانية أن المقاومة مستمرة حتى طرد آخر جندي أمريكي من المنطقة 

وتدمير الكيان الصهيوني.
- حذر الريجاني من وقوف ترامب وراء اإليرانوفوبيا، وأن الحل في الدبلوماسية فقط.

- أكدت إيران أن هدف ترامب من الضغط على إيران هو الحصول على مكاسب مادية، ألن ترامب يريد 
المال فقط.

- قال آية اهلل محمود هاشمي شاهرودي إّن الشعب األفغاني يدرك خطر النفوذ األمريكي.

أوروبا

- صعدت فرنسا من لهجتها حيال ملف الصواريخ الباليستية اإليرانية.
- انتقدت إيران الموقف الفرنسي وعّدتها وسيًطا غير محايد.

- لّوحت طهران بزيادة مدى الصواريخ ألكثر من 2000 كم إذا شعرت أن أوروبا صارت تمثل لها تهديًدا أمنّيًا.
- حاول الرئيس الفرنسي تخفيف حّدة النبرة الفرنسية فدعا الرئيس اإليراني حسن روحاني للسفر إلى 

باريس من أجل المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ في أواخر شهر ديسمبر 2017.
- قال ماكرون إّن إيران أساءت فهم فرنسا.

- حّذر علي أكبر واليتي الرئيس الفرنسي من التدخل في الشؤون اإليرانية.
- صرح السفير اإليراني في لندن بأّن اإلنجليز سيدفعون المبلغ الذي تطالب به طهران، وهو ما يقرب 

من 450 مليون جنيه إسترلينّي تطالب بها إيران بسبب خالفات في عقود عسكرية منذ عهد الشاه.
- تمّخض االجتماع الذي عقد مؤخًرا بين عدد من مسؤولي القطاع الخاص في كل من إيران والنمسا 
عن اإلعالن عن قيمة التعامالت التجارية بين البلدين وحجم العالقات االقتصادية بين طهران وفيينا، والتي 

ستبلغ 400 مليون يورو.
- زادت الواردات اإليرانية من فرنسا 40% مقارنة بنفس المدة العام الماضي.

روسيا

- قال روحاني إّن تعاون طهران وموسكو سيعزز السالم واالستقرار في المنطقة.
- تم إطالق صواريخ كروز الروسية على مناطق سورية من سماء إيران.

- أبرمت إيران 6 مذكرات تعاون نفطّي مع روسيا.
- قام الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة إلى طهران.

- وقعت إيران وروسيا عقًدا التفاقية التعاون في الطاقة النووية بقيمة 30 مليار دوالر.
- التقى خامنئي الرئيس الروسي بوتين وكال له المديح، ووصفه بالشخصية القوية.
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النتـائـج
الشأن الداخلي «

º جاءت الدعوة إلى الحوار مع الحرس الثوري بعد أن فشلت محاوالت اإلصالحيين السابقة مع بقية 
سات التي يسيطر عليها المحافظون. المؤسَّ

موقف الرئيس اإليرانّي السابق محمد خاتمي الداعم للحرس الثوري، مثَّل تغيًُّرا في مواقف اإلصالحيين 
سة. حول هذه المؤسَّ

º الدعوة إلى الحوار مع الحرس الثوري اعتبرها بعض اإلصالحيين تَراُجًعا عن الثوابت.
لم يّتضح بعد ما إذا كان كل اإلصالحيين يؤيِّدون هذه الدعوة، لكن يبدو أنها جاءت بضوء أخضر من 

قادة هذا التيَّار.
روحاني  استغلّها حسن  مهر«  مباني  »مشروع  بسبب  نجاد  أحمدي  التي طالت  الواسعة  االنتقادات   º
َهت إلى حكومته حول أدائها الضعيف في إغاثة المتضررين من الزلزال. لتخفيف حدة االنتقادات التي ُوجِّ

º توقعات الجيولوجيين وعلماء الزلزال الحتمالية تَعرُّض إيران لمزيد من الزالزل خالل الفترة القادمة، 
زادت المخاوف من حدوث تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر القريب من سواحل الخليج العربي.

º زادت إيران من صادرات الغاز إلى كل من العراق ليصل إلى 14 مليون م مكعب يومّيًا في نوفمبر وإلى 
تركيا ليصل إلى 30 مليون متر مكعب، وستعول على دول الجوار خال ل الفترة المقبلة لزيادة صادرات الغاز.
º ال تزال إيران بعيدة كل البعد عن المنافسة الدولية في خريطة الغاز العالَمية، فحجم صادراتها من 

الغاز ال يكاد يصل إلى 0.5% من صادرات العالَم.
º ارتفاع نصيب الفرد من استهالك الغاز في إيران مع نقص االستثمارات في انتاج الغاز يعيق الطموحات 

اإليرانيَّة في الوقت الحالي للمنافسة في سوق الغاز العالَمي.
º تهديدات الواليات المتَّحدة باالنسحاب من االتِّفاق النووي عامل هاّم في تحديد بقاء االستثمارات 

األجنبية من سحبها من السوق اإليرانيَّة للغاز.
اإلنتاج  لمعادالت  سريًعا  تغييًرا  أواًل  تتطلب  العالَمية  الغاز  سوق  في  إليران  الحقيقية  المنافسة   º

واالستهالك، وتهيئة البيئة الجاذبة لالستثمارات الدولية، ووضع حّد لتوتُّرات السياسة الخارجية إليران.

« الشأن العربي
الرواية  صدق  يؤّكد  الرياض  على  الصنع  إيرانّي  المدى  بعيد  باليستّيًا  صاروًخا  الحوثيين  إطالق   º
ل تجاوًزا حقيقّيًا لكل الخطوط الحمراء في الصراع  السعوديَّة بأن إيران ال تحترم مبدأ حسن الجوار، ويشكِّ
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مع المملكة ومع أغلب بلدان المنطقة، ويُثِبت تََورُّط إيران الحقيقي في دعم اإلرهاب في دول منطقة الشرق 
اإليرانيَّة  التسليح  تهريب شحنات  استمرار عمليات  ويكشف عن  العربي،  القومي  األمن  وتهديد  األوسط 
الحوثيين  تزويد  الكاملة عن  المسؤولية  إيران  تتحمل  ثم  ومن  اليمن،  في  للحوثيين  اليمنية  المواني  عبر 
ة القرار 2216 الذي يمنع  بالصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن الدولي، بخاصَّ

تسليح الميليشيات الحوثية في اليمن.
ًة التي انعقدت حول سوريا وتدشينها قاعدة عسكرية  º تعكس المشاركة اإليرانيَّة في المؤتمرات كافَّ
بسوريا مساعي سورية لتثبيت الوجود العسكري اإليرانّي على األراضي السورية حفاًظا على مناطق نفوذها 
ومصالحها في المعادلة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد داعش، وهذا يعكس أن إيران تضرب بالمطالب 
لفترات  البقاء في سوريا  الحائط، وتريد  بالخروج هي وميليشياتها من سوريا ُعرض  والدولية  اإلقليمية 
ة بعد إدراكها التنسيق الروسّي األمريكّي وموجة الحصار اإلقليمية والدولية إليران  طويلة من الزمن، بخاصَّ
ة في سوريا والعراق  وميليشياتها المسلَّحة إلجهاض المشروع اإليرانّي في المنطقة والقضاء عليه، بخاصَّ

واليمن ولبنان.

« الشأن الدولي
ة على صعيد العالقات األمريكية-اإليرانيَّ

شِهَدت العالقات األمريكيَّة-اإليرانيَّة منذ تَبنِّي الواليات المتَّحدة استراتيجية متكاملة للتعامل مع الملف 
ر وزارة الخزانة األمريكيَّة للمشهد عبر فرض مزيد من العقوبات  ة، كان أبرزها تََصدُّ اإليرانّي، تَطوُّرات مهمَّ
على إيران، تطبيًقا لقانون كاتسا الذي يبدو أنه سيكون وعاء لتجميع جميع العقوبات القديمة والجديدة ضّد 
طهران ووضعها قيد التنفيذ. وهذه العقوبات سوف تؤثر بقوة على األوضاع الداخلية في إيران، ال سيما أن 
اإليرانيِّين ليس لديهم ثقة في إمكانية اتخاذ الدول األوروبيَّة مواقف تختلف كثيًرا عن الموقف األمريكّي 
د استمرار االتِّفاق النووي، ويؤدِّي إلى عودة العزلة، والتعرُّض ألوضاع اقتصادية  ا قد يهدِّ المتصاعد، ِممَّ

وسياسية داخلية صعبة، فضاًل عن ضغوط إقليمية كبيرة.

ة على صعيد العالقات الروسية-اإليرانيَّ
المتَّحدة  الواليات  فرض  ورفض  النووي  باالتِّفاق  التمسك  في  إيران  بدعم  التزامها  روسيا  أكدت   º

عقوبات جديدة على إيران سواء بسبب الملّف النووي أو البرنامج الصاروخي.
سوريا،  في  النهائي  الوضع  ترتيبات  مسار  في  سوتشي  قمة  خالل  كبيرة  نجاحات  روسيا  َقت  حقَّ  º
والتنسيق بين تركيا وإيران في األزمة، عبر االتِّفاق على إنشاء نقاط أمنية مشتركة بين الدول الثالث في 

منطقة خفض التوتُّر بإدلب.
º تدعم روسيا القدرات اإليرانيَّة في إنتاج الطاقة الكهربية عبر إنشاء محطتين نوويتين في بوشهر، 
ا  ة بالربط الكهربي مع دول الجوار، ِممَّ تسهم الطاقة المولدة منهما في تعضيد السياسة اإليرانيَّة الخاصَّ

يدعم السياسات الخارجية اإليرانيَّة.
نَت إيران خّط سكك حديد رشت-باكو الذي يربطها مع أذربيجان كخطوة في مسار تنفيذ مشروع  º دشَّ
الشمال-الجنوب الذي يربط بين العاصمة الفنلندية هلسنكي، وميناء بندر عباس على الخليج العربي، وذلك 

بعد النجاح في توصيل أكبر شحنة سلعية من الهند إلى روسيا عبر ميناء تشابهار اإليرانّي.
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