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يرصـد هـذا التقريـر أبـرز التطـّورات علـى السـاحة اإليرانيـة خـالل شـهر مـارس ٢٠١٨م للقـارئ 
العربـي المهتـّم بالشـأن اإليرانـي، ويصـف الحالـة اإليرانيـة وصًفـا دقيًقا خـالل الفتـرة محـل الرصد 
والتحليل. ويشتمل التقرير على ثالثة أقسـام رئيسية، يهتم األول بالشـأن الداخلي اإليراني، في حين 
يختـص الثانـي بتفاعـالت إيـران مـع الشـأن العربـي، ويتنـاول الثالـث الحـراك اإليرانـي علـى الصعيد 

الدولي في إطار الَعالقات اإليرانية بالدول الكبرى. 

في الشأن الداخلي تناول التقرير أربعة محاور:
« ُخّصص المحور األول للملف اآليديولوجي، وتناول حالة الصدام بين تيار الشيرازية وتيار والية 

الفقيه والتصعيد الذي قام به النظام اإليراني ضد التيار الشيرازي.
« المحـور الثاني تناول الملف السياسـي، وفيـه موضوعـان: األول الزيارة الثانية للرئيـس اإليراني 
حسـن روحانـي إلـى محافظـة كرمانشـاه التـي تعرضـت لزلـزال مدمـر قبـل نحـو ٤ أشـهر مـن اآلن، 
واألحـداث التي صاحبـت هـذه الزيارة مثـل االحتجـاج والسـخط الشـعبي نتيجة عـدم التـزام روحاني 
بوعـوده التـي قطعهـا علـى متضـرري الزلـزال واسـتمرار فقـدان الخدمـات الضروريـة، وعـدم إعمـار 

 ا لملخــص
التنفـيذي
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المناطـق المتضـررة. والموضـوع الثانـي هـو اسـتقالة عمـدة مدينـة طهـران محمـد علـي نجفـي وأهـم 
االحتمـاالت التـي قـد تكـون السـبب فـي هـذه االسـتقالة، ومـا صاحبهـا مـن جـدل وصراعـات بيـن 

التيارات السياسية.
« المحـور الثالـث ُخّصـص للملـف الدفاعـي واألمنـي. فـي الشـأن الدفاعـي تنـاول التقريـر جهـود 
إيران لتحديث أسـطولها من المروحيات القتالية تحت عنوان »المروحيات القتالية لدى إيران حاجة 
ُمِلّحة وإمكانات متواضعة«. وفي الجزء األمني تناول التقرير االحتجاجات التي شـهدتها جامعة أمير 
كبير بالعاصمـة طهران ضد اسـتمرار اعتقـال عدد من الطـالب الذين شـاركوا في احتجاجـات نهاية 

عام ٢٠١٧م.
« المحور الرابع تنـاول الملف االقتصـادي من خالل تحليل أهـّم القضايا االقتصاديـة المطروحة 
علـى السـاحة اإليرانيـة، مـع تحليـل أداء أهـّم القطاعـات والمؤشـرات الكلّيـة لالقتصـاد اإليرانـي 

باختصار خالل شهر مارس ٢٠١٨.

في الشأن العربي تناول التقرير محورين:
« عالـج المحـور األول الـدور اإليرانـي فـي االصطفافـات الحزبيـة العراقيـة قبيـل االنتخابـات 
البرلمانيـة العراقيـة المزمـع إجراؤهـا فـي ١٢ مايـو ٢٠١٨، وذلـك من خـالل تنـاول البيئتيـن الداخلية 
والخارجيـة التـي تجـري بهـا االنتخابـات، وطبيعـة الـدور اإليرانـي فـي ظلهـا وأثـره علـى تشـكيل تلـك 
االصطفافـات، وأهـداف إيـران مـن وراء ذلـك، ثـم بيـان مالمـح خريطـة التحالفـات الحزبيـة فـي 

االنتخابات العراقية، واستعراض الموقف األمريكي من الدور اإليراني في تلك االصطفافات.
« وتناول المحور الثاني استهداف جماعة أنصار اهلل )الحوثيين( المدعومة إيرانّيًا إيرانّيًا مناطق 
مكتظة بالسكان بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ في ٢٥ مارس ٢٠١٨، مع استعراض المواقف 

السعودية واليمنية وردود الفعل اإليرانية على التصريحات السعودية.

الشأن الدولي ينقسم إلى محورين:
« يتنـاول المحـور األول التطـّورات علـى صعيـد الَعالقـات اإليرانية-األمريكية، خالل شـهر مارس 
٢٠١٨، وكان أبرزهـا التغييـرات التي أدخلها الرئيـس األمريكي دونالـد ترامب على عناصـر إدارته، ال 
سـّيما إقالة وزيـر خارجيتـه ريكس تيلرسـون، ومستشـار األمـن القومـي اتش ماكماسـتر، وانعكاسـات 
تلـك التغييرات علـى اتجـاه الموقـف األمريكي مـن إيران باتجـاه التشـدد. وينقلنا هـذا الجزء مباشـرة 
إلى تداعيـات تلك التغييرات علـى الملف النووي باعتبـاره أبرز قضايـا الَعالقة في المرحلـة الراهنة، 
كما يتناول هذا القسـم انعكاسـات الضغوط األمريكية على الشـركاء األوروبيين في مـا يخص الملف 
النووي، كما يتطرق التقرير في قسمه الثالث إلى أهّم العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على 

إيران، وأخيًرا يشير التقرير إلى مآالت االتفاق النووي في ظل تلك التحوالت.
« وفـي المحـور الثانـي تنـاول التقريـر موقـف الـدول األوروبيـة مـن المهلـة التـي أعلنهـا الرئيـس 
األمريكي دونالد ترامب لتنفيذ إصالحات على االتفاق النووي، أو الخروج منه في شـهر مايو القادم، 
وذلك تحت عنـوان »الترويـكا األوروبية ومسـؤولية تعديـل االتفـاق النووي«، وفيـه تمت دراسـة مواقف 
الدول األوروبية الثالث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتحديد أولويات تعديل االتفاق النووي، مع دراسة 

جميع احتماالت مواقف أطراف النووي خالل الفترة المتبقية على انتهاء المهلة.
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الشأن الداخلي
أوًل: الملف اآليديولوجي
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أبعاد اعتقال حسين الشيرازي
قامت السلطات اإليرانية في بداية هذا الشهر باعتقال رجل الدين حسين الشيرازي، وهو ابن 
مرجع الطائفة الشيرازية صادق الشيرازي، وقد تم إطالق صراحه بعد ١٣ يوًما من االعتقال)١(. 
ويأتي اعتقال الشيرازي على خلفية انتقاده للمرشد اإليراني علي خامنئي، وانتقاده لنظرية والية 

الفقيه، في محاضرة له بمدينة قم نهاية ديسمبر ٢٠١٧م في ذروة االحتجاجات الشعبية)٢(.
تأسس التيار الشيرازي كتيار ديني سياسي على يد المرجع محمد مهدي الشيرازي في كربالء 
في ستينيات القرن العشرين، وشارك التيار في الثورة اإليرانية، وتماهى مع نظرية والية الفقيه 
قبل تخليه عنها لصالح نظرية شورى الفقهاء)٣(، بعد فشل التطبيق العملي لوالية الفقيه في إيران 

من وجهة نظر التيار الشيرازي، مّما تسبب في 
الشيرازي  مهدي  محمد  التيار  مؤسس  وضع 
والتضييق  وفاته،  حتى  الجبرية  اإلقامة  تحت 

على التيار وَمراجعه ومقلديه.

الصراع بين الشيرازية والنظام اإليراني

والنظام  الشيرازيين  بين  الَعالقة  اتسمت 
م   ١٩٧٩ اإليرانية  الثورة  منذ  بالتوتر  اإليراني 
الجبرية  اإلقامة  فرض  تّم  وقد  اليوم،  وحتى 
مهدي  محمد  الشيرازي  التيار  مؤسس  على 
وفاته  حتى  الشيرازي(  حسين  )عّم  الشيرازي 
والجذب  الشّد  َعالقة  زالت  وما  ٢٠٠١م.  سنة 
وسياسة العصا والجزرة هي المتبعة من النظام 
تجاه الشيرازية. ويسعى النظام اإليراني النتقاد 
بـ»الشيعة  أو  بالعمالء  وصفهم  عبر  الشيرازية 
على  المرشد  وصف  حّد  على  اإلنجليز« 
الشيرازي  التيار  فإّن  المقابل  وفي  خامنئي)٤(. 
قام بانتقاد والية الفقيه والنظام اإليراني، وعّد 
مسؤولون في النظام اإليراني أّن عملية االنتقاد 

http://cutt.us/xUSkV ،فرزند آيت اهلل شيرازی در ايران بازداشت شد، بيك إيران (((
 )2) السيد حسين الشيرازي يفضح الحكومات الجائرة، حلقة منشورة على »يوتيوب« بتاريخ، 28 ديسمبر 7)20م.

 https://www.youtube.com/watch?v=8HginGe_CU8. والسيد حسن الشيرازي يهاجم النظام اإليراني ويشبه خامنئي بفرعون، 
https://goo.gl/ZroA8d .قناة »فدك« اإلخبارية على »يوتيوب« بتاريخ 26 ديسمبر 7)20م

))) نظرية شورى الفقهاء، بمثابة بديل »ولية الفقيه« عند الشيرازيين. فبدًل من أن يكون الولّي الفقيه مهيمنًا على الحياة السياسية 
والجتماعية والدينية، وهو اآلمر الناهي، مكتفيًا بالكوابح الداخلية من شروط الختيار كالثقة واألمانة والفقه والجتهاد، خرج محمد 

مهدي الشيرازي بنظريته البديلة »شورى الفقهاء« التي تضع السلطة والولية في يد مجموعة من الفقهاء ل في يد فقيه واحد، وأوجب 
انتخاب هؤلء الفقهاء ل مجرد تعيينهم، وأجاز عزلهم إذا ما حادوا عن الطريقة المثلى. وِمن َثّم جمع الشيرازي بين الكوابح الداخلية 

والخارجية، وبين الشورى الملزمة والديمقراطية الحديثة، بخالف ولية الفقيه بقراءتها الخمينية التي هي أقرب إلى فلسفة النصب من 
فلسفة النتخاب.

 ))) ماهيت حمله کنندگان به سفارت ايران؛ »شيرازی ها« از حرام دانستن جنگ با عراق تا تبليغ به نفع تکفيری ها، تسنيم، 
http://cutt.us/rmb5f
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التي يتعرض لها النظام اإليراني من رموز التيار الشيرازي خطر كبير على مستقبل التشيع، حسب 
التيَّار من قم أو من إيران عموًما، ألسباب، منها:  النظام الستئصال  محسن أراكي)١(. ولم يسَع 
خشية فتح جبهة مع التيار في كل مراكز التشيع خارج إيران، وحاجة النظام إلى توظيف التيار 
كقوة ضغط لتمرير بعض سياساته، عالوة على ظهور النظام اإليراني كفاعل عقالنّي إذا ما قورن 
المقابل فإّن  السواء. وفي  ّني والشيعي على  السُّ المحيط  التيَّار وخطابه اإلقصائي ضّد  د  بتشدُّ
التيار الشيرازي في حاجة إلى الشرعية الشيعية التي ال يُمكن اعتمادها إال عبر إيران حيث الكتلة 
السكانية الشيعية األضخم في العالم، ولهذا يواصل َمراجع التيار الشيرازي وجودهم في حوزة 

قم، ويمارسون دورهم الدعوي والبحثي.
وكان رّد فعل الشيرازيين سريًعا ومفاجًئا، فقد قاموا بتنظيم مظاهرات في كربالء والنجف 
احتجاًجا على اعتقال حسين الشيرازي، ثّم قاموا باقتحام السفارة اإليرانية في لندن واحتاللها 
من  رسمي  احتجاج  إلى  أدى  مما  الشيرازية،  علم  ورفعوا  اإليراني  العلم  ونزعوا  ساعات  لمدة 
الخارجية اإليرانية على الحكومة البريطانية التي لم تدافع عن السفارة بالشكل المطلوب حسب 

اإليرانيين)٢(. 
وأوضح النائب العام محمد جعفر منتظري يوم ١٠ مارس أن هذا التحرك والخطط تستمر 
يوجد مركز هذه  »بكل أسف  وقال:  المسلمين،  بين  الُفرقة  لبّث  حسب خطة مدروسة ومحّددة 
للوائح  مخالف  ما  تحرك  بارتكاب  مؤخًرا  التيار  لهذا  التابعين  أحد  قام  وقد  قم،  في  الجماعة 
القانونية، ووفًقا للقانون تم اعتبار هذا التحرك جريمة، وبسبب االتهام الموجه إليه تم استدعاؤه 
القانون«)٣(.  باعتقاله حسب  أمًرا  المسؤولون  أمامهم، فأصدر  االمتثال  ولكنه رفض  عدة مرات 
وتابع: »لقد اعتُقل لشرح التهم المنسوبة إليه والتحقيق معه، وعقب هذا االستدعاء واالعتقال 
أبدى عدد منهم احتجاجهم في بعض الدول المجاورة، وقاموا بتحركات غير الئقة، كما اعتدى 
عدد من التابعين لهذه الجماعة على السفارة اإليرانية. وقد استمرت التحقيقات لتحديد هوية 
الشخص المعتقل، حتى اتضح أن هذا الشخص ليس سوى حسين الشيرازي ابن صادق الشيرازي 
مدير مكتبه في قم. وتم إطالق سراحه بعد ١٣ يوًما، وفًقا للمعلومات واألدلة المتاحة وحسب رأي 

القاضي المحقق في القضية«)٤(.
النظام  يسعى  فلن  اآلن،  عليه  هي  بما  الطرفين  بين  الَعالقة  تستمر  أن  المرجح  فمن  لذا 
الستئصال التيار الشيرازي بأكمله، وسيكتفي بتحجيمه وتحديد مساحات المناورة التي يسمح بها 
للتيار، ولن يسعى التيار للتصعيد في الداخل والخارج ضد النظام إلدراكه أن أّي تصعيد شامل 
ضد النظام سيُعرضه لالستئصال التام في قم والداخل اإليراني عموًما، عالوة على فتح جبهة 
صراع شيعي-شيعي في الخارج بين أنصار والية الفقيه وأنصار شورى الفقهاء التي يتبعها التيار، 

وهو ما ال يريده التيار وال يريده النظام، على األقل في المرحلة الراهنة.

http://cutt.us/pynQz ،آيت اهلل اراکی: بالترين خطری که تشيع را تهديد می کند، تحريف در جريان مرجعيت است، مهر (((
http://cutt.us/QaM6f ،2) حمله چهار هوادار آيت اهلل شيرازی به سفارت ايران در لندن، يورونيوز(

http://cutt.us/rd5ao ،واکنش دادستان کل کشور به تعرض به سفارت ايران، دنياي اقتصاد (((
http://cutt.us/JHFuD ،فرزند سيد صادق شيرازی آزاد شد، فارس (((
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ثانيـا: الملف السياسي

زيارة روحاني الثانية إلى كرمانشاه وسط استمرار معاناة منكوبي الزلزال

العنيف  الزلزال  على  أشهر   ٤ من  أكثر  مرور  بعد 
أغلبية  ذات  إيران  غرب  في  مناطق  ضرب  الذي 
تزال معاناة  والجرحى، ال  القتلى  كردية وخلّف مئات 
األهالي  من  كبير  عدد  يزال  وال  مستمرة  المنكوبين 
في  يعيشون  األحوال  أحسن  وفي  العراء  في  ينامون 
بسبب  منهم  عدد  وفاة  في  تسبب  ما  متهالكة،  خيام 
تعيش  كما  المناطق،  تلك  الذي ضرب  القارس  البرد 

هذه المناطق في ظل نقص حاّد في الخدمات وغياب تام للمالجئ السكنية، ما يعني أن الرئيس 
اإليراني حسن روحاني لم يِف بالوعود التي قطعها على نفسه للمواطنين في أثناء زيارته السابقة 

والمتمثلة في توفير الخدمات الضرورية وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
بمحافظة  والشعبي  الرسمي  الوسطين  أثار سخط  الزلزال  من  المتضررين  معاناة  استمرار 
كرمانشاه، إذ انتقد ممثل مناطق باوه واورمانات، شهاب نادري، سوء األوضاع في المناطق التي 
التي  الغزيرة  األمطار  العراء جراء  يعيشون في  المواطنين  أن ٦٠% من  الزلزال، مؤكًدا  ضربها 

غمرت الخيام ومعسكرات اإليواء)١(.
وقبل يوم واحد من موعد الزيارة التي تمت في يوم الثالثاء ٢٠ مارس، أي في آخر يوم من 
السنة اإليرانية، تداول عدد من النشطاء صوًرا مأساوية لضحايا الزلزال، أشارت إلى المواطنين 

http://cutt.us/hTVfb ،((97 بهرام رحمانی: مهم ترين وقايع سال 96))، پيام،2 فروردين (((
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ال يزالون يقيمون في خيام وسط أوضاع معيشية صعبة.

احتجاجات وسخط شعبي جراء عدم التزام روحاني بوعوده

بمحافظة  بالزالل  المنكوبة  المناطق  إلى  روحاني  للرئيس حسن  الثانية  الزيارة  مع  بالتزامن 
مياه  انقطاع  استمرار  على  اعتراًضا  ذهاب  سربل  منطقة  مواطني  من  عدد  تظاهر  كرمانشاه 
التي  البنكية  بالقروض  يتعلق  الحكومة، خصوًصا في ما  تنفيذ وعود  لعدة أشهر وعدم  الشرب 
وعد بها روحاني خالل زيارته السابقة، إضافة إلى عدم إعادة إعمار المنازل)١(، رافعين شعارات: 
»أين المسؤولون من معاناتنا؟.. ال يوجد ماء.. ال يوجد سكن.. نريد الحياة«)٢(، معتبرين أن نتائج 
عندما  ذلك  من  أبعد  إلى  آخرون  ذهب  بينما  السابقة،  الزيارات  عن  تختلف  لن  الزيارة  هذه 
عّدوا أن المناطق التي تعرضت للزلزال أصبحت مزاًرا لقادة النظام اإليراني واللتقاط الصور 
أمام الكاميرات واستخدام الكارثة التي لحقت بمواطني تلك المناطق كورقة في صراع التيارات 

السياسية.)٣( 
هذه الزيارة كان مقرًرا لها أن تتم في نهاية شهر فبراير ٢٠١٨، لكن استمرار السخط الشعبي 
زيارة حسن  التي شهدتها  لتلك  واعتراضات مشابهة  لمظاهرات  تعّرضها  من  الحكومة  وخشية 
روحاني السابقة، تسّببا في تأخيرها إلى شهر مارس. كما أن خط السكة الحديد الذي افتتحه 
حسن روحاني في زيارته األخيرة تم تأجيل افتتاحه مرات عديدة لنفس األسباب المذكورة. وقبل 
أيام من زيارة روحاني، منع مجموعة من المعترضين محافظ كرمانشاه هوشنك باوند من زيارة 

سربل ذهاب التي تعّد من أكثر المناطق تضرًرا بالزلزال)٤(.
حاولت وزارة االستخبارات والمؤسسات األمنية التابعة لها والتي كانت تتابع األوضاع األمنية 
والمظاهرات المناهضة للحكومة في مناطق كرمانشاه، التخفيف من حّدة االنتقادات والتمهيد 
لزيارة روحاني، عبر توجيه الدعوة إلى ممثلي محافظة كرمانشاه في البرلمان اإليراني والذين 
ينتقدون األوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المناطق المنكوبة، مبررة هذه الدعوة بخشيتها 
من زيادة السخط الشعبي والحيلولة دون استغالله ِمن ِقبل َمن سّمتهم »أعداء إيران«، كما اتهمت 
ها بمحاولة استغالل غضب المواطنين لتنظيم مظاهرات ضد روحاني في  الوزارة أطراًفا لم تسمِّ

أثناء زيارته لكرمانشاه)٥(.
الزلزال  المتضررين من  تواجه  التي  التحديات  أكبر  واحًدا من  المساكن  وتعّد مشكلة نقص 
في الوقت الراهن، إذ تتهم شريحة واسعة من مواطني تلك المناطق الحكومة والحرس الثوري 
بالتسبب في هذه األزمة، وذلك بعد أن عقدت مؤسسة اإلسكان اتفاًقا مع الحرس الثوري لبناء 
وتجهيز المساكن للمتضررين، ونتيجة لهذا العقد تسلّم الحرس الثوري مبالغ كبيرة، لكنه خصص 

هذه المساكن لـ٣٠% فقط من المواطنين المتضررين، أما البقية فقد أسكنهم في خيام)٦(.

http://cutt.us/nFqDE ،((96 اعتراض تعدادی از شهروندان سرپل ذهاب همزمان با سفر روحانی به کرمانشاه، 29 اسفند (((
 )2) كرمانشاه، اعتراض زلزله زدگان سرپل ذهاب به عدم تحقق وعده های سفر نخست روحانی، 29 اسفند ماه 97))،

http://cutt.us/gBB6R 
http://cutt.us/BUR(A ،((96 ساعت )2، مناطق زلزله زده کرمانشاه بعد از 00) روز، بورا، 8 اسفند (((

http://cutt.us/Nq0HL ،((96/((/29 ،تعويق سفر روحانی به کرمانشاه از هراس راهپيمايی ضد حکومتی، سكاي فارسي (((
http://cutt.us/NMk(d ،((96/((/29 ،5) تذکر وزارت اطالعات به نمايندگان کرمانشاه: از وضعيت زلزله زدگان انتقاد نکنيد!، آمد نيوز(
http://cutt.us/NMk(d ،((96/((/29 ،6) تذکر وزارت اطالعات به نمايندگان کرمانشاه: از وضعيت زلزله زدگان انتقاد نکنيد!، آمد نيوز(
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استقالة عمدة طهران.. بين المرض وضغوط المحافظين

أثارت استقالة عمدة طهران محمد علي نجفي جداًل كبيًرا في الشارع اإليراني، ال سّيما وسط 
أنصار التيار اإلصالحي الذين لم يتوقعوا هذه االستقالة.

بعد إعالن االستقالة نفى عدد من أعضاء مجلس بلدية طهران مثل زهراء نجاد بهرام، وحسن 
رسولي، وحجت نظري، األخبار المنشورة بشأن استقالة محمد علي نجفي، إال أن عضو مجلس 

بلدية طهران أحمد مسجد جامعي أكد خبر االستقالة)١(.
ومنذ أن تقدم نجفي باستقالته في الثالث عشر من شهر مارس ٢٠١٨م، كثرت التكهنات والحديث 
عن مسببات هذه االستقالة. فنجفي يبرر االستقالة بأنه يعاني من أمراض في القلب، وهو ما أّكده كل 
من رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي رفسنجاني ورئيس لجنة النقل بالمجلس محمد 

علي خاني، عندما قاال إن الوضع الصحي هو السبب الحقيقي وراء استقالة نجفي)٢(.
تبرير موضوع االستقالة بالوضع الصحي وعدم القدرة على إدارة شؤون العاصمة لم يكن دلياًل 
مقنعًا لدى كثير من المراقبين، مستندين في ذلك إلى عدد من المعطيات واألحداث والضغوط التي 

ه خالل فترة تصّديه لمنصب عمدة طهران والتي لم تتجاوز ستة أشهر. ُمورست بحقِّ
وفي ما يلي نورد أهم األحداث التي شهدتها الفترة الماضية والتي قد تكون وراء االستقالة:

1- االتهام بالسماح برقص الفتيات يخفي دوافع سياسية

أقامت بلدية طهران احتفااًل في يوم المرأة الذي تحتفل به إيران في الثامن من شهر مارس، 
وخالل الحفل الذي أقيم في برج ميالد نفذت فقرات من الرقص، األمر الذي أثار غضب وامتعاض 
األصوليين المتشددين في النظام اإليراني، أما المدعي العام بالعاصمة طهران جعفري دولت آبادي 
فقد قام بدوره باستدعاء عمدة طهران وحقق معه ومع القائمين على أمر احتفالية برج ميالد، وطالب 

بفرض رقابة مشددة على النشاطات التي يديرها ويشرف عليها نجفي.
محمد علي نجفي الذي حضر االحتفال نفى علمه بفقرة الرقص التي ُقدمت ِمن ِقبل عدد ِمن 
الفتيات، لكنه أكد أنه »ال يرى أي إشكالية في رقص الفتيات الالئي لم تتجاوز أعمارهم ٨ سنوات«، 
معتبًرا أن »اإلسالم ال يعارض السعادة لكنه يعارض االبتذال«. المدعي العام رفض المبررات التي 
قدمها نجفي والقائمون على أمر الحفل، وطالب مسؤولي األجهزة الحكومية بمراعاة قوانين الدولة 
والقواعد الشرعية في تنفيذ البرامج، مضيًفا أنه ال يجب تبرير مثل هذه األعمال المخالفة للقانون 

والشرع في حالة ارتكابها.
كما شكك المدعي العام في مبررات نجفي والتي أكد فيها أنه لم يكن لديه أي علم مسبق بفقرات 
الرقص، معتبًرا أن التحقيقات أثبتت أن نجفي كان على علم بالمراسم المذكورة، وقال إنه »إذا 
افترضنا جداًل أن نجفي لم يكن على يعلم بموضوع الرقص، إال أنه لم يطالب بوقف الرقص وحتى لم 
يبادر بالخروج من الحفل كنوع من االعتراض«. انتقادات المدعي العام لعمدة طهران والتي وصفت 
بالمهينة)٣( لم تتوقف عند هذا الحد، إذ طلب دولت آبادي من مجلس مدينة طهران فرض رقابة على 
نشاطات البلدية وأداء نجفي، معتبًرا أن عمدة طهران »مشغول بأمور أخرى لدرجة أنه ليس لديه 

http://cutt.us/gzMk ،اخبار ضد ونقيض استعفای شهردار تهران، )2 اسفند 96))، ايرنا (((
http://cutt.us/MDIOk ،2) شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورا داد، )2 اسفند 96))، بي بي سي فارسي(

))) »فشار يک نهاد امنيتی« و»برخورد تحقيرآميز دادستانی« از دليل استعفای شهردار تهران اعالم شد، 28 اسفند 96))، راديو 
http://cutt.us/05Ycm ،فردا
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الوقت الالزم للقيام باألمور الرئيسية«)١(.
هذا االحتمال دعمه الناشط السياسي علي نمازي الذي رجح أن يكون نجفي قد تعّرض لضغوط 
سياسية كبيرة أجبرته على االستقالة، مؤكًدا أن نجفي ظل يتلقى العالج منذ سنين وأن موضوع 
المرض الذي يتذرع به ليس حديًثا، كما أن استقالته ال يمكن اعتبارها أمًرا طبيعّيًا، ال سّيما أنها أتت 
بعد فترة وجيزة من التحقيق معه حول احتفال برج ميالد، معتبًرا أن هذا االحتفال شّكل فرصة ثمينة 

استغلها منتقدوه الذين كانوا يرفضون انتخابه منذ البداية في هذا المنصب)٢(.

2- متابعة ملفات الفساد المتعلقة بطاقم البلدية السابق

االحتمال الثاني هو أن نجفي فتح عدًدا كبيًرا من ملفات الفساد التي تعود إلى زمن سلفه محمد 
باقر قاليباف، وخوًفا من كشف هذه الملفات زادت عوامل الضغط عليه بغية إرغامه على االستقالة.

3- الصراع الداخلي بين اإلصالحيين

إذ توجد حالة من عدم التفاهم بين نجفي ومجلس محافظة طهران أفرزت صراًعا داخلّيًا بين 
أقطاب التيار الواحد.

4- عدم كفاءة نجفي

يري عدد من األصوليين أن استقالة نجفي كانت بسبب عدم كفاءته في إدارة مدينة طهران، 
مستبعدين أن يكون سبب االستقالة هو قضية استدعائه على خلفية حفل برج ميالد. واّدعى هؤالء 
أن األشهر الستة التي قضاها نجفي في إدارة العاصمة لم تشهد افتتاح أي مشروع جديد، في حين 

أن سلفه )قاليباف( كان يحشد جميع إمكانات البلدية لحل األزمات التي تواجهها العاصمة)٣(.
بعد استقالة نجفي بات أمام اإلصالحيين الذين يشّكلون األغلبية المطلقة في مجلس محافظة 

طهران خياران لحل هذه األزمة:
األول: أن يثنوا نجفي عن االستقالة، وأن يدعوه لمقاومة الضغوط.

الثاني: هو قبول استقالة نجفي واختيار شخصية مجّربة ومؤهلة للقيام بمهام عمدة العاصمة 
طهران. وبدأت بعض األطراف اإلصالحية الحديث عن بعض الشخصيات مثل حبيب اهلل بيطرف 
المخططين  الطاقة في حكومة محمد خاتمي، ومن  الحالي، ووزير  النفط  )أحد مساعدي وزير 
القتحام السفارة األمريكية في طهران عام ١٩٧٩(، كما أن قربه من محمد خاتمي قد يؤهله لتقديم 

نفسه كأحد المرشحين لشغل منصب عمدة طهران)٤(.
إضافة إلى بيطرف توقعت أوساط إصالحية أن يتقدم كل من حسين مرعشي ورئيس مجلس 
محافظة طهران محسن هاشمي وحتى إسحاق جهانغيري النائب األول للرئيس اإليراني للتصدي 
لهذا المنصب. وفي ما يتعلق بإسحاق جهانغيري هناك اعتقاد بأن انتخاب إسحاق جهانغيري في 
منصب عمدة طهران سيمكنه من فرض نفسه كمرشح أساسي للتيار اإلصالحي في االنتخابات 

الرئاسية القادمة والمقررة في ٢٠٢١)٥(.

http://cutt.us/vywdV ،شهردار تهران احضار واز وی تحقيق شد/ نجفی از مراسم اطالع قبلی داشت، 9) اسفند 96))، فارس (((
http://cutt.us/fkmP( ،2) پشت پرده استعفای نجفی از شهرداری تهران، 26 اسفند 96))، قطره(

 http://soo.gd/7qG8،آقای نجفی! دل تهرانی ها برای آقای قاليباف تنگ شده است، )2 اسفند 96))، تسنيم (((
 http://cutt.us/(0j0G،استعفای نجفی ولزوم تدبير إصالح طلبان برای شهرداری، 6) مارس 8)20، مستقل (((

http://cutt.us/hrmOx ،5) چه کسی بر صندلی ‘نجفی’ تکيه خواهد زد، 5 فروردين 97))، فرارو(
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ثالًثــا: الملف العسكري واألمني

المروحيات القتالية لدى إيران.. حاجة ُمِلّحة وإمكانيات متواضعة

أعلنت إيران في شهر مارس ٢٠١٨م، على لسان القائد العام للحرس الثوري محمد جعفري، 
عن إنشاء ثالثة مراكز متخصصة بالمروحيات في قطاع القّوات البّرية، كذلك أعلنت أنها قامت 
تزود  أن  تقرر منذ عامين  وكان قد  الليلية)١(.  للرؤية  بمنظومة  بيل  بتزويد مروحياتها من طراز 

القّوات البرية التابعة للحرس الثوري بوحدة خاصة بالمروحيات)٢(.

حاجة إيران إلى المروحيات القتالية

كل من  المروحيات في  دور  استبعاد  الصعب  للمروحيات، وأصبح من  القتالية  المهام  تتعّدد 
عمليات االستطالع، ومهاجمة األهداف البرية محدودة العدد، أو النقل الجوي، أو دعم الوحدات 
البرية)٣(. ومع تبّني إيران أسلوب حروب الميليشيات، وتحويل فرق من قّوات جيشها النظامي إلى 
فصائل تقاتل بأسلوب الميليشيات المتعارف عليه لدى قّوات الحرس الثوري، تتزايد حاجة القّوات 
أكثر من  المروحيات  توفره  ما  وهو  العدد،  الفصائل محدودة  لتلك  الجوي  الدعم  إلى  اإليرانية 
الطائرات القاذفة أو المقاتلة، كما أن الحرب التي تخوضها إيران حالّيًا مع االنفصاليين األكراد 
المروحيات  إلى  إيران  احتياج  بـ»بجاك« جعلت  المعروفين  الكردستانية  الحرة  الحياة  من حزب 
القتالية أشد. وتقدر احتياجات إيران من المروحيات حالّيًا بـ٤٠٠ مروحية من طرز متعّددة لتغطي 

كل احتياجات إيران)٤(.

http://cutt.us/ifC6B ،رونمايی از پروژه موشکی »آذرخش« در هوانيروز سپاه +عکس، مشرق (((
http://cutt.us/AJBjR ،2) توان بالگردی وپهپادی سپاه افزايش می يابد، آرمان امروز(

http://cutt.us/wJ9ZZ ،تكتيكات تستخدم طائرات الهليكوبتر العسكرية، افايا برو (((
http://cutt.us/xSJ6p ،ايران با مشارکت روسيه »هليکوپتر می سازد«، راديو فردا (((
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ما تملكه إيران من مروحيات

ما تملكه إيران من مروحيات تعود أغلبيته إلى حقبة الشاه، أي إّن ُعمر المروحيات التي لدى 
إيران ال يقّل عن ٤٠ عاًما باستثناء ما أعلنت إيران عن تصنيعه، كما أنها تفتقد أجهزة الرؤية 
قائمة  يلي  ما  وفي  الحمراء.  تحت  باألشعة  تعمل  التي  للصواريخ  التصدي  تستطيع  وال  الليلية 

بأعداد وأنواع ما تملكه إيران من مروحيات)١(:

االلتحاق النوع
باخلدمة

العدد عند 
االلتحاق

املتبقي منها 
اآلن

البلد 
املواصفاتاملصّنع

أمريكا--١٩٦٩٢٥بل 205

شاركت في حرب فيتنام وتوّقف 
إنتاجها عام ١٩٨٠م، خرجت من 
اخلدمة باجليش اإليراني في 
التسعينيات، ثم أجريت عليها 

عمليات إصالح، وأطلق على ما 
مت إصالحه منها اسم »شبافيز« 
وُقدم على أنه ُمنتَج إيراني وتعمل 
حالّيًا في الهالل األحمر وقّوات 
الشرطة، وجتري عمليات تطوير 
على بعضها في وحدات احلرس 

الثوري.

أمريكا، ١٩٧١٣١١٥بل 212
إيطاليا

متعّددة املهام، مجهزة برادار وبها 
سونار لكشف الغواصات، كما 

تستطيع إطالق صواريخ مضادة 
للدبابات، لكن نتيجة نقص قطع 

الغيار توقف عن العمل بها الرادار 
والصواريخ املضادة للدبابات.

١٩٦٩-بل 206
أمريكا، أكثر من ١٩٧٦٤٨٢٠

إيطاليا

تستخدم في االتصاالت والتدريب 
واملراقبة، ومتكن احلرس من 

تركيب صاروخ نصر املضاد للسفن 
أسفل الطائرة.

http://cutt.us/CrCf ،بالگردهای موجود در خدمت نيروهای مسلح ايران، جنگاوران (((
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االلتحاق النوع
باخلدمة

العدد عند 
االلتحاق

املتبقي منها 
اآلن

البلد 
املواصفاتاملصّنع

١٩٧٠-بل 214
أمريكا ٥٠ إلى ١٩٧٩٣٤٥١٥٠

إيطاليا

املروحية األساسية لدى إيران، 
تتميز مبحرك بقوة ٢٩٣٠ حصاًنا، 

ويبلغ وزنها طّنًا واحًدا وهي 
فارغة، تستطيع حمل ١٤ جندّيًا، 
بعد احلصول عليها أصبح جيش 

إيران ثالث جيش في العالم 
من حيث عدد املروحيات التي 

ميتلكها. أقامت إيران مصنًعا في 
ل  أصفهان لتصنيعها، ووصل معدَّ

اإلجناز في إنشائه إلى ٨٠%، 
ثم توقف بسبب قيام الثورة، 

ويطلق عليها في إيران “املروحية 
أصفهان”.

 شينوك
CH 47 أمريكا ٢٠ إلى ١٩٧٦٦٨٣٠

إيطاليا
مروحية نقل عسكري، لعبت دوًرا 

كبيًرا في احلرب مع العراق.

c ١٩٧٤-كبرا
أمريكا١٩٧٦٢٦٤٧٠

اشترت إيران منها طرازين، 
أحدهما ذو محركني وخصصته 
للقّوات البحرية، واآلخر مبحرك 
واحد وخصصته للقّوات البرية، 
تستطيع ٦٢ مروحية مما متلكه 
إيران من هذا النوع أن حتمل 
صواريخ تاو|، ومت حتديث ١٥ 
مروحية من هذا الطراز وأطلق 
عليها تسمية طوفان، بإضافة 

زجاج مضاد للرصاص، وفي طراز 
طوفان ٢ أضافت نظام تصويب 

بالليزر ومنظار رؤية حرارّيًا.
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االلتحاق النوع
باخلدمة

العدد عند 
االلتحاق

املتبقي منها 
اآلن

البلد 
املواصفاتاملصّنع

 SH-3 Sea
King1974أمريكا٢٠١٠

مروحية مضادة للغواصات، 
لها القدرة على حمل صواريخ 
ماوريك، تقوم بدور الدوريات 
البحرية والنقل العسكري، 

وتستخدم مشاة البحرية اإليرانية 
١٠ قطع منها، وتطلق عليها اسم 

املروحية فجر.

 CH-53 Sea
Stallionمروحية مضادة لأللغام، تستطيع أمريكا١٩٧٤٣٣

نقل حمولة ١١ طّنًا.

روسيا١٩٩٨٥٥ميل 17

أحدث مروحية لدى إيران 
وعمرها ٢٠ عاًما، مروحية نقل، 

متّكن احلرس الثوري من تطويرها 
بتركيب مدفع ٢٣ مللي وصاروخ 

٨٠ مللي، وزود البعض منها 
بجهاز رادار وصواريخ نور املضادة 

للسفن.

إيران٢٠٢٠-.شاهد 278

صممت في مصنع الطائرات 
التابع للحرس الثوري )هسا( 

حتاكي املروحية بل ٢٠٦، تعمل 
مبحرك إجنليزي ماركة رولز 
رويس أدخل إلى إيران عن 

طريق التهريب، تصنع بطرازين: 
األول طراز مدني يستخدم في 

الدوريات، والثاني عسكري 
مضاف إليه جناحان صغيران 

يحمل عليهما ٧ صواريخ هايدرا 
٧٠، ومدفع ١٢.٧ مللي. تذكر 
مصادر غربية أنها ال تتمتع 

بالتوازن الكافي بسبب عدم ضبط 
مركز الثقل.

إيرانغير معلومغير معلومحتى اآلنشاهد 285

تطوير لنموذج شاهد ٢٧٨ القتالي 
مزودة مبدفع ٧.٦٢ مللي وقاذفتني 

لصواريخ هايدرا مت تصنيعها 
عن طريق جتميع قطع روسية. 

تستخدم في قّوات احلرس الثوري 
فقط.
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و٣٢٣   ٢١٣ بين  ما  يتراوح  إيران  تمتلكها  التي  للمروحيات  اإلجمالي  العدد  أن  نجد  سبق  مما 
مروحية، وجميع المروحيات لديها يزيد عمرها على ٤٠ عاًما، باستثناء ٢٥ مروحية وعدد غير 
معلوم من المروحية شاهد ٢٨٥، وهي مروحية تعتمد على قطع مستوردة من روسيا، ومن المرجح 
أن يكون عدد ما صنع منها محدوًدا للغاية، وعلى الرغم من التعاون العسكري الكبير بين إيران 
وكل من روسيا والصين، فلم تزوداها بأي من المروحيات القتالية الحديثة، باستثناء ٥ مروحيات 
فقط طراز ميل ١٧ حصلت عليها إيران من روسيا )وفقا لموقع »جنگاوران« العسکری اإليراني، 
وإن كانت مصادر روسية قد رفعت العدد إلى خمسين(، وهي مروحية خفيفة غير قتالية باألساس 

وإن كانت إيران أضافت عليها بعض األسلحة في وقت الحق.

مشاريع تعاون روسية-إيرانية في إنتاج المروحيات

مروحية  إلنتاج  الروسية  كاموف  شركة  مع  تعاون  مشروع  عن  ٢٠١٥م  عام  في  إيران  أعلنت 
هجومية)١(، لكن حتى اآلن لم تتخذ الدولتان أي خطوات جادة في طريق تصنيع مروحية قتالية 
الطائرة K٢٢٦، وهي مروحية مدنية)٢(،  لتصنيع  توقيع عقد في عام ٢٠١٧م  إيران سوى  داخل 
وتواجه روسيا مشكلة توفير محرك لمروحياتها بعد أن كانت تعتمد على أوكرانيا بمّدها بهذه 
المحركات، ومع اشتعال األزمة األوكرانية توقف مّد روسيا بهذه المحركات)٣(. وِمن ثَّم ال يمكن 
تواجهها روسيا  التي  للمعوقات  نظًرا  بالمروحيات  إيران  لمّد  كبير  إلى حّد  التعويل على روسيا 
حالّيًا في هذا القطاع، فضاًل عن عدم وضوح رغبة روسيا في مّد إيران بأسلحة هجومية فعالة.

احتجاجات في جامعة امير كبير ضد اعتقال عدد من الطالب

كانت الحركة الطالبية في إيران وال تزال تلعب دوًرا كبيًرا في المطالبة بالحريات السياسية، 
إذ تعّد الجامعات هي المكان الرئيسي للتيارات السياسية المختلفة في إيران، ال سّيما التيارات 
السياسية  القضايا  مختلف  تجاه  مواقفها  عن  والتعبير  صوتها  إسماع  أجل  من  المعارضة 

http://cutt.us/jn2bt ،توافق أوليه ايران وروسيه برای توليد مشترک بالگرد، مشرق (((
http://cutt.us/ZmhDI ،2) آغاز پرواز آزمايشی بالگردهای روسی »کا - ۲۲۶ تی« در ايران، العالم(

http://cutt.us/ZY(vY ،بالگردهای روسيه، پإسبان آسمان ايران، سبوتنيك (((
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الجامعات  معظم  على  الباسيج  طالب  اتحادات  وسيطرة  القمع  ورغم  والثقافية.  واالقتصادية 
اإليرانية، فإن الحركة الطالبية ظلت الداعم الرئيسي لمختلف التيارات واألحزاب السياسية.

نظم طالب جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة طهران في شهر مارس ٢٠١٨م مظاهرة في 
باحات الجامعات، إذ رددوا هتافات ضد رئيس السلطة القضائية والحكومة، مطالبين باإلفراج 
التعليم  عن جميع الطالب الجامعيين المعتقلين وإلغاء األحكام الصادرة بحقهم، وطالبوا وزارة 

العالي بمتابعة ملف الطالب المعتقلين.
كما انتقد طالب آخرون عدم التزام الحكومة بالوعد الذي قدمته للطلبة بالحيلولة دون وجود 
السلطات األمنية داخل الحرم الجامعي)١(. ورغم تأكيد عدد من الطالب بأن هذه المظاهرة كانت 
سلمية، فإّن قّوات األمن تعاملت معها بعنف. كما نُشرت صور على مواقع التواصل االجتماعي 

توضح أن عدًدا من قّوات الباسيج بجامعة أمير كبير اشتبكوا مع الطالب المحتجين)٢(.
اندلعت هذه االحتجاجات على خلفية اعتقال السلطات األمنية أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة 
في  المشاركة  بتهمة  محاكمتهم  أجل  من  القضائية  السلطات  إلى  طالًبا   ٥٠ منهم  وأحالت 
االحتجاجات األخيرة التي شهدتها عدة مدن إيرانية ضد األوضاع االقتصادية، وتحولت في ما 
بعد إلى هتافات ضد النظام بأكمله، وردد خاللها المحتجون شعارات علنية مناهضة للمرشد علي 

خامنئي في خطوة عّدت األولى من نوعها.
النائب من التيار اإلصالحي في البرلمان اإليراني محمود صادقي أكد صحة خبر االعتقال 
عندما قال إن األمن أحال ٥٠ طالًبا جامعّيًا إلى األجهزة القضائية لمحاكمتهم بتهم »الدعاية ضد 
النظام والعمل ضد األمن القومي«. كما كشف صادقي بأن وزارة االستخبارات هي الجهة التي 
تولت ملفات إحالة هؤالء الطالب إلى القضاء، مؤكًدا أن بعض الطالب اتصلوا به وطلبوا منه 

التوسط لإلفراج عنهم قبل محاكمتهم)٣(.
وقد صدرت بحق ٣ من هؤالء الطالب أحكام بالسجن والحرمان من الدراسة، بينما ال يزال 

اآلخرون ينتظرون مصيرهم.
كذلك وّجهت مؤخًرا ٢٢ جمعية، تمثل الجمعيات العلمية والمراكز الفنية واالتحادات الطالبية، 
القضائية  السلطات  أن  أكدت خاللها  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  إلى  رسالة مشتركة 
طالًبا   ٤٠ منهم  األخيرة،  االحتجاجات  خالل  البالد  مدن  مختلف  من  الطالب  مئات  اعتقلت 
من جامعة طهران وحدها، ووجهت ضدهم عدًدا كبيًرا من التهم وأن عدًدا من الملفات سلمت 

للمحاكم الثورية من أجل البّت فيها)٤(.
وتقول السلطات األمنية إن بعض التشكيالت الطالبية المؤيدة لإلصالحيين قامت وعلى مدى 
أيام بنشر دعوات عبر الفضاء اإللكتروني للمشاركة في احتجاجات جامعة امير كبير، كما اتهمت 

جهات من خارج الجامعة بالتواصل والتنسيق مع الطلبة إلشعال أجواء الجامعة)٥(.
عقب االحتجاجات أصدر طالب جامعة كبير بياًنا طالبوا فيه باإلفراج عن الطلبة المحتجزين 
وإلغاء االحكام الصادرة بحق ٣ منهم، وانتقد البيان األجواء األمنية المفروضة على الجامعات 

http://cutt.us/okgPI ،درگيری در جريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه اميرکبير، )2 اسفند 96))، راديو فردا (((
http://cutt.us/eAxgT ،2) اشتباكات بين البسيج والطالب في ساحة جامعة أمير كبير، 5) مارس 8)20، إيران بوست(

 ))) محمود صادقی: تشکيل پرونده قضايی برای حدود ۵۰ نفر از دانشجويان بازداشتی، )) اسفند 96))، عصر إيران، 
http://cutt.us/isTxp

http://cutt.us/iVVpU ،درگيری بسيج ودانشجويان معترض در محوطه دانشگاه اميرکبير، 20 اسفند 96))، بی بی سی فارسی (((
http://cutt.us/KHyCi ،5) ايستادگی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در مقابل ساختارشکنان، 20 اسفند 96))، فارس(
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حق  عن  بالدفاع  الجامعة  وأساتذة  الطلبة  البيان  وطالب  األمنية،  السلطات  قبل  من  اإليرانية 
االنتقاد وعدم السماح للسلطات األمنية بالتدّخل في المؤسسات األكاديمية)١(.

هذا الحراك الطالبي الفعال أعاد لألذهان وضع الحركة الطالبية في عهد الرئيس اإليراني 
سطوة  لمواجهة  اإلصالحي  للتيار  المؤيدة  الطالبية  القاعدة  عبأ  الذي   ،١٩٩٧ خاتمي  محمد 
حدوث  إلى  أدى  ما  الجامعات،  في  المحافظ  للتيار  الداعمين  الطلبة  من  المتزايدة  المعارضة 
انقسام في الوالءات داخل المنظمات الطالبية الرسمية. وأصبح الباسيج مدافًعا عن المحافظين، 

أما الجمعيات اإلسالمية فكانت معقاًل لإلصالحيين.)٢(
خالل السنوات األخيرة استمر نشاط الحركة الطالبية في التعبئة السياسية والمشاركة في 
إيران، ال  في  الحكم  على  المتصارعة  التيارات  تنظمها  التي  المختلفة  والمسيرات  المظاهرات 
أكبر  طهران  جامعة  في  اإلصالحيون  الطالب  نظم   ١٩٩٩ عام  ففي  اإلصالحي.  التيار  سّيما 
قّوات  أن  إال  اإلصالحية،  سالم  صحيفة  إغالق  بعد  األصوليين  لسياسات  مناهضة  مظاهرة 
الباسيج والحرس الثوري جابهت هذه المسيرات بعنف شديد، ما أدى إلى مقتل نحو ٧ طالب)٣(. 
بعد عشر سنوات من أحداث جامعة طهران، أي في ٢٠٠٩، شارك دعاة اإلصالح من الطالب 
بكثافة في األحداث الدامية التي شهدتها طهران ومختلف المدن اإليرانية بعد أن اتهم كل من 
مير حسين موسوي ومهدي كروبي التيار األصولي المتشدد بتزوير االنتخابات الرئاسية لصالح 

محمود أحمدي نجاد.
لعل ما حدث في جامعة أمير كبير هذا الشهر بداية عودة الحركة الطالبية اإليرانية للمشهد 
نجاد  أحمدي  من  كل  عهد  في  عليه  كانت  مما  فاعلية  أكثر  دور  وممارسة  اإليراني،  السياسي 
والفترة السابقة من عهد حسن روحاني، لكن السؤال المهم هو: هل ستستفيد الحركة الطالبية 
من تجربتها في عهد محمد خاتمي، لتدرك أن االعتماد على رئيس إصالحي ليس بكاٍف إلحداث 
تغيير إيجابي في النظام اإليراني، أو على األقل ضمان سالمة المنخرطين في الحركات الطالبية؟

http://cutt.us/xKfkV ،20(7 بيانيه تجمع دانشگاه اميرکبير در حمايت از دانشجويان بازداشتی، دويچه وله فارسی، ))دسامپر (((
http://cutt.us/bGqvz ،2) المقاومة الشتراكية في إيران، منشور(

http://cutt.us/sNW8s ،فاجعه کوی دانشگاه چگونه اتفاق افتاد، روز أونالين (((
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رابعًا: الملف القتصادي

أواًل: صناعة الصلب اإليراني بين المكانة الدولية والتحديات الداخلية

تأتي الصناعة اإليرانية كثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي رغم التحديات 
التي تواجهها، ويأتي ترتيبها في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي بعد قطاع الخدمات وقبل قطاع 
النفط مباشرة)١(. وتعّد صناعة الصلب واحدة من الصناعات الصاعدة في إيران وتشغل أهمية 
شتى،  لصناعاٍت  أساسّي  مكّون  الصلب  أن  األول  السبب  مهّمين:  لسببين  اإليراني،  لالقتصاد 
كاآلالت والمعّدات والبنية التحتية والنقل واألسلحة، ويزداد الطلب المحلي عليه لصناعة البنية 
التحتية الخاصة بالنفط والغاز اإليراني، والصلب كذلك مدخل رئيسي من مدخالت إنتاج صناعة 
السيارات محلّيًا في إيران والتي تصّنف كأحد أكبر منتجي السيارات في الشرق األوسط، وهو 

السبب الثاني الذي يجعل من صناعة الصلب صناعة حيوية إليران.

إنتاج وصادرات إيران من الصلب

بإنتاج بلغ قرابة ١٨ مليون طن من الصلب في عام ٢٠١٦ تعّد إيران أكبر منتج للصلب على 
مستوى الشرق األوسط، وعلى مستوى العالم يحتّل إنتاج إيران من الصلب المرتبة الرابعة عشرة 
عالمّيًا)٢(، ووفق مصادر محلية إيرانية بلغ إنتاج الصلب في إيران ٢١.٧ مليون طن في عام ٢٠١٧م 
بزيادة قدرها ٢١.٤% عن السنة السابقة عليها ليصبح ترتيبها على مستوى العالم الـ١٣ في إنتاج 
إلى ٥٥  الصلب  إنتاج  زيادة  إلى  وفقا لخطة عشرينية )٢٠٠٥-٢٠٢٥(  إيران  وتهدف  الصلب)٣(، 

مليون طن في السنة بحلول ٢٠٢٥ حتى تصبح سادس أكبر منتج له على مستوى العالم)٤(.
يذهب جزء من اإلنتاج لتلبية احتياجات الصناعة محلّيًا، ويتوجه جزء آخر للتصدير، وخالل 
آخر تسعة أشهر من عام ٢٠١٧ )مارس حتى ديسمبر( صّدرت إيران أكثر من ٥ ماليين طن من 
الصلب بمعدل نمو ٢٦% عن نفس الفترة من العام السابق، وخرجت النسبة األكبر من الصادرات 
من شركة خوزستان للفوالذ الواقعة في إقليم األحواز العربي جنوب غرب إيران، وتصدر الصلب 
دول  إلى  عادة  الصلب  من  إيران  وتتوجه صادرات  إفريقيا)٥(،  األوسط وشمال  الشرق  دول  إلى 
مثل: عمان ومصر والعراق وتركيا والهند والسودان واألردن وبلجيكا واإلمارات وإسبانيا وإيطاليا 

وتايالند وإندونيسيا وأفغانستان)٦(.
تاريخّيًا، وخالل قرابة عقد من الزمن، وتحديًدا من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٥، ظلت إيران 
مستورًدا صافًيا للصلب، أي إّن حجم وارداتها فاق صادرتها منه لتلبية االحتياج المحلي المتزايد 
عليه في صناعات البنية التحتية ومستلزمات النفط وإنتاج السيارات، ففي عام ٢٠٠٧ كانت إيران 

((( Central Bank of The Islamic bank of Iran, Annual Review ((95, Gross National Product and Income by Economic 
Sectors (at current prices(, 20(8, P: (6.
(2( World Steel Association, World Steel in Figures 20(7 now available, Brussels, 29 May 20(7. https://goo.gl/qt8w9F
))) انجمن جهانی فولدگزارش داد: رشد ),)2درصدی توليد فولد خام ايران در سال 7)20/ ايران رتبه دوم توليد آهن اسفنجی 

http://cutt.us/Y06Kg ،در جهان، ايميدرو
((( Financial Tribune, Iran Steel Exports to (5 States, (0 January 20(8. https://goo.gl/GNGZFU
(5( Financial Tribune, Iran‘s Steel Exports Grow 9 ,%26 January 20(8. https://goo.gl/GNGZFU
(6( Financial Tribune, Iran Steel Exports to (5 States, Ibid.
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أكبر مستورد للصلب في الشرق األوسط، إذ وصل الحجم الصافي لصادرتها )صافي التعامل مع 
العالم الخارجي أو Net Exports( إلى -١١.٦ مليون طن كما يظهر في الشكل رقم ١. وانخفض 
الرقم إلى -٦٧٤ ألف طن في عام ٢٠١٥ عاكًسا انخفاًضا كبيًرا في حجم الواردات مقابل زيادة 
أكبر في حجم صادرات الصلب، وفي عام ٢٠١٦ تحّول صافي الصادرات من االتجاه السالب إلى 
االتجاه الموجب مسجاًل ٩٧١ ألف طن)١(، أي بدأت صادرات الصلب تتفوق على الواردات منذ 

عام ٢٠١٦.
شكل رقم ١

Financial Tribune إعداد الوحدة االقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات اإليرانية باالعتماد على بيانات

زيادة صادرات الصلب على حساب التنمية المحلية

مستورًدا  إيران  كانت  أن  بعد  الصلب  من  اإليرانية  الصادرات  تزايد  تفسيرات  بعض  تذهب 
صافًيا له منذ عشر سنوات إلى تناقص الطلب المحلي عليه بسبب تراجع الميزانيات الحكومية 
الموجهة لإلعمار وقطاعات التشييد والبناء عاًما بعد عام، فظلّت هذه القطاعات خاملة لفترة 
طويلة وأثرت على كّمية الطلب الكلّي على الصلب لالستخدام المحلي، بينما أصبح أغلب الطلب 
في  الصلب  على  المحلي  الطلب  أضحى ضعف  ولذلك  واألنابيب.  السيارات  لصناعات  ًها  موجَّ

الداخل هو األمر السائد)٢(، وبالتالي توجيه فائض العرض نحو التصدير الخارجي.
تشير مؤسسة الصلب الدولية إلى مؤشر نصيب الفرد من استهالك الصلب في دول العالم 
متوسط  أن  المؤشر  هذا  ويكشف  التصنيع،  على  الطلب  وتزايد  االقتصاد  نمو  على  كمؤشر 
مقارنة  للفرد/عام في عام ٢٠١٦  كيلوغراًما  بلغ معدل ٢٣٨  إيران  للصلب في  الفرد  استهالك 

((( Financial Tribune, Iran Steel Exports to (5 States, Ibid.
(2( Financial Tribune, Iran Boasts Highest Net Steel Exports in MENA, 27 December 20(7. https://goo.gl/gUv7gx
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بـ٣٩١ كيلوغراًما للفرد/عام في السعودية)١( و٤٢٨ كيلوغراًما للفرد في تركيا، خالل نفس العام، 
ويظهر الشكل التالي نصيب الفرد من استهالك الصلب على مستوى العالم خالل عام ٢٠١٦، كما 
يوضح أن كوريا الجنوبية جاءت كأعلى متوسط بمعدل ١١٣٠ كيلوغراًما للفرد خالل نفس العام)٢(.

شكل رقم ٢

ويوضح الشكل رقم ٣ تطّور نصيب الفرد في استهالك الصلب بالكيلوغرام في العام في أربع 
)١٩٩١-٢٠١٦( عاًما  األمريكية خالل ٢٥  المتحدة  والواليات  ومصر  وإيران  السعودية  دول هي 
)٣(. وكما يظهر من الشكل فإن االستهالك األعلى للفرد من الصلب من بين الدول األربع مؤخًرا 

في صالح السعودية ثم الواليات المتحدة، أما إيران فقط وصلت إلى أعلى نصيب للفرد في عام 
ا إلى عام ٢٠١٦. ويوضح الشكل البياني االتجاه  ٢٠١١ ثم اتخذ المنحنى اتجاًها تنازلّيًا مستمّرً
الدول  بين  قرن  ربع  الحديد سنوّيًا خالل  استهالك  الفرد من  لنصيب  المجمل  في  التصاعدي 
المذكورة في ما عدا الواليات المتحدة التي تراجع فيها نصيب الفرد من استهالك الحديد مع 
التسعينيات، وتأتي حالّيًا في مرتبة وسط ما بين السعودية وإيران، مع أخذ فارق عدد  أواخر 

السكان بين الدول األربع في االعتبار.

((( Knoema, Steel Statistical Yearbook, 20(7, Saudi Arabia - Apparent Steel Use per Capita (kg crude steel(, 
https://goo.gl/6jgr(S
(2( World Steel Association, Ibid.
((( Knoema, Steel Statistical Yearbook, 20(7, Apparent Steel Use per Capita (kg crude steel(, https://goo.gl/ZdkEZF
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شكل رقم ٣

تحّديات الصناعة

وضعت إيران خطة عشرينية منذ عام ٢٠٠٥ لزيادة إنتاج الصلب إلى ٥٥ مليون طن في العام 
بحلول ٢٠٢٥، وحالّيًا وبعد انقضاء ثلثي مدة الخطة الموضوعة تنتج قرابة ثلث المستهدف من 
ثبات  افتراض  ومع  التحتية  والبنية  لإلعمار  الحكومية  المخصصات  تراجع  وفي ضوء  الخطة، 
تزايد  اإلنتاج مستقباًل ستتوقف على  زيادة  فإن  القصير،  المدى  ما هو عليه على  الوضع على 
الطلب المحلي و/أو تزايد الطلب الخارجي، أي تزايد الطلب المحلي على الصلب إلنتاج السيارات 
العالمي على  لتلبية الطلب  النفط والغاز، أو/و زيادة اإلنتاج  التحتية المرتبطة بقطاَعي  والبنية 
السوق  في  والعرض  الطلب  وتغيرات  السعرية  بالتقلبات  مرتبط  أمر  وهذا  اإليراني،  الصلب 
والمتمثل في فك  اإليرانية تحديًدا  الخارجية  التجارة  إلى عامل مؤثر على  باإلضافة  العالمية، 
الخناق البنكي الدولي المفروض على إيران. ومن ناحية أخرى يستلزم زيادة إنتاج الصلب توفير 
استثمارات ورؤوس أموال محلية وأجنبية تتناسب طردّيًا مع الزيادة المستهدفة في حجم اإلنتاج.

ثانًيا: مؤشرات اقتصادية كلية

تكشف  البالد  في  البطالة  معدالت  حول  هامة  إحصائية  مؤخًرا  إيران  إحصاء  مركز  نشر 
إحصائية  وأظهرت  اإليرانية،  المحافظات  في  الجغرافي  وتوزيعهم  العمل  عن  العاطلين  نوعية 
المركز أن ٤٠% من الشباب اإليراني عامة -في عمر ما بين ٢٠ و٣٠ سنة- الباحثين عن العمل 
العام الماضي )الفترة ما بين ٢١ مارس  والحاصلين على شهادات جامعية بقوا عاطلين خالل 
٢٠١٦ و٢١ مارس ٢٠١٧(، أّما عن التوزيع الجغرافي لمعدالت البطالة فأظهرت اإلحصائية أن 
محافظة كرمانشاه احتوت على النسبة األكبر من بطالة الشباب الجامعيين الذكور بنسبة ٤٦%، 

ثم أذربيجان الشرقية بنسبة ٤٥%، ثم تشابهار محال وبختياري بنسبة ٤٤.٢%.
وكانت نسب البطالة أعلى بكثير بين الشباب الجامعيين من اإلناث، إذ وصلت إلى ٧٥% في 
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كردستان و٧١% في تشابهار وبختياري، و٧١% في خراسان الجنوبية. والشاهد من هذه المعدالت 
التنمية  إلى  الجغرافية  المناطق  هذه  افتقار  هو  وإناًثا  ذكوًرا  الجامعيين  بين  للبطالة  المرتفعة 
االقتصادية الكافية والمستوعبة للعمالة، وافتقار المحافظات التي تضم األقليات غير الفارسية 
تحديًدا إلى المشروعات كثيفة استخدام العمالة، كمحافظتي كرمانشاه وأذربيجان الشرقية التي 

تضم كاّلً من األقليات الكردية والتركية على التوالي)١(.
»مركز  أجراه  للرأي  استطالع  نتائج  أظهرت  االقتصادية،  األوضاع  عن  الشعبي  الرضا  وعن 
استطالع رأي الطالب اإليرانيين« )إيسبا( مع الشعب اإليراني خالل عام )مارس ٢٠١٧-مارس 
٢٠١٨( أن ٧٠% من الشعب قلقون من أوضاعهم االقتصادية، و٧٥% من شعب إيران مستاء من 
األوضاع الحالية للدولة. الجدير بالذكر أن هذا المعّدل من االستياء كان بين الشباب )من١٨-٢٩ 

عاًما()٢(.
على صعيد آخر، تتجه الحكومة اإليرانية لرفع الحّد األدنى ألجور العمال بنحو ٢٠%)٣(، وإن 
كان هذا التوجه في صالح العمال ظاهرّيًا ويرفع من قدرتهم الشرائية في مواجهة التضخم من 
ناحية، لكن من ناحية أخرى ستزيد معدالت الدخول من الطلب الكلي واالستهالك العائلي، وفي 
معدالت  االقتصاد ستتجه  في  المتوافرة  والخدمات  السلع  من  الكلي  العرض  جانب  ثبات  حال 
األسعار نحو االرتفاع، باإلضافة إلى ما سيحدثه رفع الحد األدنى لألجر من ضغوط مالية على 

أرباب األعمال قد تضطر بعضهم إلى تسريح عاملين لموازنة تكاليف اإلنتاج.

ثالًثا: أداء القطاع النفطي

لكن خالل شهر  يومّيًا،  برميل  مليون  معدل ٣.٨٢  يدور حول  اإليراني  النفط  إنتاج  يزال  ال 
مارس تناقلت وسائل اإلعالم العالمية تصريحات مثيرة لوزير النفط اإليراني بيجن زنجنه حول 
ضرورة تقليل سعر النفط عالمّيًا وزيادة إنتاج إيران من النفط بمقدار ١٠٠ ألف برميل يومّيًا، 
وذلك مع اقتراب موعد االجتماع النفطي المرتقب في السعودية خالل شهر أبريل، والذي سيكون 
بين أعضاء المنظمة والمنتجين غير األعضاء بهدف االتفاق على حجم خفض اإلنتاج العالمي أو 
اإلبقاء على مستويات الخفض القائمة )١.٨ مليون برميل/يوم( للحفاظ على مستويات األسعار 

الحالية والتي تدور في فلك ٧٠ دوالًرا للبرميل في العقود الفورية)٤(.
في حين يهّم المملكة العربية السعودية الحفاظ على سعر برميل نفط ال يقّل عن ٧٠ دوالًرا 
للبرميل في العقود اآلجلة إلنجاح جهودها في إدراج شركة النفط السعودية »أرامكو« في البورصات 
العالمية بأسعار سوقية مرتفعة، بينما صرح وزير النفط اإليراني أن سعر ٦٠ دوالًرا للبرميل هو 
سعر مناسب لضرب إنتاج الواليات المتحدة من النفط الصخري، أما سعر ٧٠ دوالًرا فسيمّكن 
منتجي النفط الصخري في أمريكا من مواصلة اإلنتاج، وأن إيران ستضغط في المستقبل لزيادة 
حصتها من إنتاج النفط بمقدار ١٠٠ ألف برميل يومّيًا وفًقا لرؤية زنجنه. أما إحسان الحق، وهو 
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))) جونان كدام استان ها بيكار ترند؟ توزيع نرخ بيكارى جوانان تحصيل كرده دانشَكاهى در سال 95))، صرفا أونالين، )2 
https://goo.gl/n6225z ،((96 اسفند

 )2) نظرسنجی های ۹۶: نارضايتی ۷۵درصدی مردم وافزايش نگرانی های اقتصادی، إيران واير، 9) مارس 8)20، 
https://iranwire.com/fa/features/25(((

http://cutt.us/2Ci(e .((96/(2/28 ،افزايش ۱۹.۸ درصدی مزد در سال ۹۷، ايلنا (((
((( Platt, London, Analysis: Iran reopens split with Saudis over OPEC oil output policy, https://goo.gl/8Hqgex
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إدراج أسهم شركة  إلى  الرامية  السعودية  الجهود  للبرميل قد يحبط  دوالًرا  أن سعر ٦٠  فيرى 
»أرامكو« في البورصات العالمية)١(.

وبغض النظر عن الموقف اإليراني فهناك شبه إجماع بين منتجي النفط الكبار على إبقاء اتفاق 
الحالية  والتمسك بمستويات األسعار  العام  نهاية  النفط حتى  اليومي من  اإلنتاج  تمديد خفض 

والتي تحتاج لها اقتصاداتهم.

رابًعا: قطاعات غير نفطية

أطلق المرشد اإليراني على العام اإليراني الجديد عام تشجيع المنتجات المحلية، والحقيقة 
أن إيران في حاجة ماّسة إلى تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع الرتباط تطبيقه بزيادة اإلنتاج 
التوظيف وخفض األسعار ورفع معدالت نمو االقتصاد ككل. وتكشف آخر إحصاءات  ومعدالت 
التجارة الخارجية اإليرانية الصادرة في مارس الحالي الحجم الكبير للواردات اإليرانية )٤٧.٦ 
مليار دوالر( من الخارج بالفعل، وبنسبة نمّو سنوية بلغت ٢٤%، وذلك خالل آخر ١١ شهًرا في 
العام اإليراني )مارس ٢٠١٧-فبراير ٢٠١٨( وبهذا تفوق حجم الواردات على حجم الصادرات غير 

النفطية )٤١.٦ مليار دوالر( بنسبة نمّو سنوية بلغت ٥%)٢(.
ولعب الطلب المتزايد على الواردات عاماًل -ضمن عوامل أخرى- ساهم في تراجع قيمة العملة 
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والتجار  أو تصعيب حيازة األفراد  فرض شروط فنية مقيدة لالستيراد )حواجز غير جمركية( 

للعمالت األجنبية وبخاصة الدوالر األمريكي وتفعيل قرار منع االستيراد بالدوالر.
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((( Platt, London, Analysis: Iran reopens split with Saudis over OPEC oil output policy, https://goo.gl/8Hqgex
https://goo.gl/776zKx ،((97 2) دخل وخرج كشور نهايی شد جهان صنعت، 6) اسفند(
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بالدوالر األمريكي كثيًرا على التجارة الخارجية واالقتصاد، بل يعّد قراًرا سياسّيًا ورمزّيًا، وقد قام 
البنك المركزي خالل السنوات الثالثين الماضية بإصدار مثل هذه القرارات مراًرا، لكن مفعولها 
بطل مع مرور الزمان«. وذكرت الصحفية اإليرانية أن جزًءا كبيًرا من العمالت األجنبية تخرج من 
إيران لشراء عقارات في دول كتركيا وإيطاليا وكندا كوسيلة يتبعها المواطن اإليراني للحفاظ على 

القوة الشرائية ألمواله)١(.
يحتاج االقتصاد اإليراني لتطبيق شعار تشجيع المنتجات المحلية خالل العام اإليراني الجديد 
إلى تفعيل حزمة من السياسات العملية، تتمثل في محاربة تهريب البضائع األجنبية الرخيصة 
التي تضرب اإلنتاج المحلي وتضيع على خزينة الدولة المليارات من الرسوم الجمركية في ذات 
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المالي لهم وزيادة اإلنفاق الحكومي االستثماري على البنية التحتية وتطوير المقدرات التعليمية 
السياسة  اإليرانية واستتباب  للسوق  العمل على جذب االستثمارات األجنبية  والصّحية، بجانب 

الخارجية اإليرانية مع العالم الخارجي.

تفاعالت األحداث
ة للمجلس األعلى لألمن القومي اتخذت قرارات جديدة حول اإلقامة  « جهانغيري: األمانة العامَّ

الجبرية المفروضة على موسوي وكروبي.
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من إلقاء الخطبة ويصفون الحكومة بالكاذبة.
« اعتقال ناشطات نّظمن تظاهرة بمناسبة يوم المرأة واتهامهن بالعمل ضّد األمن القومي.

مات حقوق اإلنسان: إعدام أكثر من ٥٠٠ إيرانّي في ٢٠١٧. « منظَّ
« وزير الداخلية اإليرانّي: األجهزة األمنية ضبطت حتى اآلن نحو ٣٠% من الهيروين العالَمي.

« قيام عدد من عمال أحد مصانع الصلب في األحواز بوقفات احتجاًجا على عدم صرف رواتبهم 
باإلضافة إلى دهس أحد العمال بسيارة خالل االحتجاجات.

« بلغت واردات إيران من البنزين خالل العام المنقضي نحو ١٢.٦ مليون لتر يومّيًا، وقد تزيد 
أسعاره مستقباًل.

« بلغ حجم التعامل التجاري اإليرانّي مع االتِّحاد األوروبّي ٢١ مليار يورو )من مارس ٢٠١٧م إلى 
يناير ٢٠١٨م( بنمّو بلغ ٥٢%، في حين بلغت التجارة غير النِّْفطية اإليرانيَّة مع العراق ٥.٥ مليار 
دوالر خالل العام كاماًل، ويصل المبلغ إلى ١٢ مليار دوالر إذا ما أُضيَف النِّْفط وتعامالت أخرى 

من بينها الزيارات الدينية.
« المتحدث باسم وزارة الخارجية: عدم تزويد طائرة وزير الخارجية بالوقود في ميونخ لم يُكن 

ًدا. متعمَّ

http://soo.gd/lPGH ،سعيد قليجي، شفافيت؛ راه نجات چرخه معيوب اقتصاد، )2 اسفند 96))، تجارت (((
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إعالن تأسيسي

بعـــون اللـــه وتوفيقـــه، نعلن تأســـيس المعهد الدولي للدراســـات اإليرانيـــة "Rasanah"، وإدراج مركز الخليج العربـــي بعد تطويره 
ـــه تحـــت مظلـــة المعهد، إلى جانـــب مركز آَخر متخصـــص في التدريـــب والتأهيـــل، وعديد من الوحـــدات اإلعالمية  وتوســـيع مهامِّ

والتطويرية واإلدارية، ومكتبة رقمية.
صة من  لة في قائمة المؤسسات األهلية المرخَّ المعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة) هو مؤسسة غير ربحية (NGO) مسجَّ
وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية الســـعودية، بموجب القرار الوزاري رقم (95756) وتاريخ (12/5/1439)، وقد 
كر أن للمعهد مجلس أمناء سُتعَلن  س المعهد الباحث في الشؤون اإليرانية سعادة الدكتور محمد بن صقر السلمي. جدير بالذِّ أسَّ

أسماء أعضائه قريًبا على الموقع الرسمي للمعهد، وعبر وسائل اإلعالم المختلفة.

يهـــدف المعهـــد الدولـــي للدراســـات اإليرانية إلـــى تقديم األبحـــاث المعمقة والدراســـات االستشـــرافية والتقارير االســـتراتيجية 
المتخصصـــة والرصـــد اإلعالمي بعدة لغات، مـــن بينها العربية والفارســـية واإلنجليزية والعبرية واألوردية، عـــالوة على عديد من 
ة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم، ويشرف  الدورات المكثفة والمتوســـطة، وجميعها تعتمدها المؤسســـة العامَّ

بون متخصصون في الجوانب االستراتيجية واللغوية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. عليها مدرِّ
وإلى جانب اســـتمرار الشـــراكات البحثية الســـابقة التي عقدها مركز الخليج العربي للدراســـات اإليرانية مع عديد من المؤسســـات 
ة  البحثية المختلفة، يطمح المعهد الدولي للدراسات اإليرانية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية واألهلية المهتمَّ
ا، عالوة علـــى مراكز الفكر والدراســـات حول العالـــم، والعمل على تنفيذ مشـــاريع بحثية  ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ بالشـــأن اإليرانـــي محليًّ

وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة داخل المملكة وخارجها.
ع األفكار والمدارس البحثية، يسعى المعهد الستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة في  ولضمان جودة المنتج وَتنوُّ
الدراســـات اإليرانيـــة، واســـتضافة الباحثين الزائرين مـــن كل دول العالم، وتقديم بعـــض الفرص التدريبيـــة المجانية لطالب العلوم 

السياسية، وتدريس بعض اللغات ومن بينها الفارسية واإلنجليزية.
ـــق مركـــز الخليج العربي للدراســـات اإليرانيـــة خالل العاميـــن الماضيين نجاحـــات كبيرة، مـــن أبرزها ريادته على المســـتوى  لقـــد حقَّ
ســـات  اإلقليمي في مجال الدراســـات اإليرانية، وتحقيقه مراكز متقدمة على مســـتوى العاَلم َوْفًقا لتصنيف مراكز الفكر ومؤسَّ
ا بين مراكز  را في المرتبة الثامنة والعشـــرين عاَلميًّ المجتمع المدني الصادر عن جامعة بنســـلفانيا األمريكية، إذ ُصّنف المركز مؤخَّ
الفكـــر المتخصصة في الدراســـات اإلقليمية، والعاشـــر على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. ونحـــن إذ نفخر 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز خالل فترة وجيزة، فإن المعهد الدولي للدراســـات اإليرانية يســـعى لتحقيق مســـتويات أفضل وأعلى خالل 

المرحلة القادمة، والوصول إلى الريادة العالمية في مجال الدراسات اإليرانية الشاملة.

ِبْسم الله الرحمن الرحيم

نا إعالن تدشين موقع المعهد على الشبكة العالمية عبر الرابط التالي ختاًما، يسرُّ

وأيًضا حسابات المعهد على منصات التواصل االجتماعي 
Rasanah-iiis

www.rasanah-iiis.org
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المرحلة القادمة، والوصول إلى الريادة العالمية في مجال الدراسات اإليرانية الشاملة.

ِبْسم الله الرحمن الرحيم

نا إعالن تدشين موقع المعهد على الشبكة العالمية عبر الرابط التالي ختاًما، يسرُّ

وأيًضا حسابات المعهد على منصات التواصل االجتماعي 
Rasanah-iiis

www.rasanah-iiis.org

إعالن تأسيسي

بعـــون اللـــه وتوفيقـــه، نعلن تأســـيس المعهد الدولي للدراســـات اإليرانيـــة "Rasanah"، وإدراج مركز الخليج العربـــي بعد تطويره 
ـــه تحـــت مظلـــة المعهد، إلى جانـــب مركز آَخر متخصـــص في التدريـــب والتأهيـــل، وعديد من الوحـــدات اإلعالمية  وتوســـيع مهامِّ

والتطويرية واإلدارية، ومكتبة رقمية.
صة من  لة في قائمة المؤسسات األهلية المرخَّ المعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة) هو مؤسسة غير ربحية (NGO) مسجَّ
وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية الســـعودية، بموجب القرار الوزاري رقم (95756) وتاريخ (12/5/1439)، وقد 
كر أن للمعهد مجلس أمناء سُتعَلن  س المعهد الباحث في الشؤون اإليرانية سعادة الدكتور محمد بن صقر السلمي. جدير بالذِّ أسَّ

أسماء أعضائه قريًبا على الموقع الرسمي للمعهد، وعبر وسائل اإلعالم المختلفة.

يهـــدف المعهـــد الدولـــي للدراســـات اإليرانية إلـــى تقديم األبحـــاث المعمقة والدراســـات االستشـــرافية والتقارير االســـتراتيجية 
المتخصصـــة والرصـــد اإلعالمي بعدة لغات، مـــن بينها العربية والفارســـية واإلنجليزية والعبرية واألوردية، عـــالوة على عديد من 
ة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم، ويشرف  الدورات المكثفة والمتوســـطة، وجميعها تعتمدها المؤسســـة العامَّ

بون متخصصون في الجوانب االستراتيجية واللغوية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. عليها مدرِّ
وإلى جانب اســـتمرار الشـــراكات البحثية الســـابقة التي عقدها مركز الخليج العربي للدراســـات اإليرانية مع عديد من المؤسســـات 
ة  البحثية المختلفة، يطمح المعهد الدولي للدراسات اإليرانية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية واألهلية المهتمَّ
ا، عالوة علـــى مراكز الفكر والدراســـات حول العالـــم، والعمل على تنفيذ مشـــاريع بحثية  ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ بالشـــأن اإليرانـــي محليًّ

وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة داخل المملكة وخارجها.
ع األفكار والمدارس البحثية، يسعى المعهد الستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة في  ولضمان جودة المنتج وَتنوُّ
الدراســـات اإليرانيـــة، واســـتضافة الباحثين الزائرين مـــن كل دول العالم، وتقديم بعـــض الفرص التدريبيـــة المجانية لطالب العلوم 

السياسية، وتدريس بعض اللغات ومن بينها الفارسية واإلنجليزية.
ـــق مركـــز الخليج العربي للدراســـات اإليرانيـــة خالل العاميـــن الماضيين نجاحـــات كبيرة، مـــن أبرزها ريادته على المســـتوى  لقـــد حقَّ
ســـات  اإلقليمي في مجال الدراســـات اإليرانية، وتحقيقه مراكز متقدمة على مســـتوى العاَلم َوْفًقا لتصنيف مراكز الفكر ومؤسَّ
ا بين مراكز  را في المرتبة الثامنة والعشـــرين عاَلميًّ المجتمع المدني الصادر عن جامعة بنســـلفانيا األمريكية، إذ ُصّنف المركز مؤخَّ
الفكـــر المتخصصة في الدراســـات اإلقليمية، والعاشـــر على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. ونحـــن إذ نفخر 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز خالل فترة وجيزة، فإن المعهد الدولي للدراســـات اإليرانية يســـعى لتحقيق مســـتويات أفضل وأعلى خالل 

المرحلة القادمة، والوصول إلى الريادة العالمية في مجال الدراسات اإليرانية الشاملة.

ِبْسم الله الرحمن الرحيم

نا إعالن تدشين موقع المعهد على الشبكة العالمية عبر الرابط التالي ختاًما، يسرُّ

وأيًضا حسابات المعهد على منصات التواصل االجتماعي 
Rasanah-iiis

www.rasanah-iiis.org

إعالن تأسيسي

بعـــون اللـــه وتوفيقـــه، نعلن تأســـيس المعهد الدولي للدراســـات اإليرانيـــة "Rasanah"، وإدراج مركز الخليج العربـــي بعد تطويره 
ـــه تحـــت مظلـــة المعهد، إلى جانـــب مركز آَخر متخصـــص في التدريـــب والتأهيـــل، وعديد من الوحـــدات اإلعالمية  وتوســـيع مهامِّ

والتطويرية واإلدارية، ومكتبة رقمية.
صة من  لة في قائمة المؤسسات األهلية المرخَّ المعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة) هو مؤسسة غير ربحية (NGO) مسجَّ
وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية الســـعودية، بموجب القرار الوزاري رقم (95756) وتاريخ (12/5/1439)، وقد 
كر أن للمعهد مجلس أمناء سُتعَلن  س المعهد الباحث في الشؤون اإليرانية سعادة الدكتور محمد بن صقر السلمي. جدير بالذِّ أسَّ

أسماء أعضائه قريًبا على الموقع الرسمي للمعهد، وعبر وسائل اإلعالم المختلفة.

يهـــدف المعهـــد الدولـــي للدراســـات اإليرانية إلـــى تقديم األبحـــاث المعمقة والدراســـات االستشـــرافية والتقارير االســـتراتيجية 
المتخصصـــة والرصـــد اإلعالمي بعدة لغات، مـــن بينها العربية والفارســـية واإلنجليزية والعبرية واألوردية، عـــالوة على عديد من 
ة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم، ويشرف  الدورات المكثفة والمتوســـطة، وجميعها تعتمدها المؤسســـة العامَّ

بون متخصصون في الجوانب االستراتيجية واللغوية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. عليها مدرِّ
وإلى جانب اســـتمرار الشـــراكات البحثية الســـابقة التي عقدها مركز الخليج العربي للدراســـات اإليرانية مع عديد من المؤسســـات 
ة  البحثية المختلفة، يطمح المعهد الدولي للدراسات اإليرانية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية واألهلية المهتمَّ
ا، عالوة علـــى مراكز الفكر والدراســـات حول العالـــم، والعمل على تنفيذ مشـــاريع بحثية  ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ بالشـــأن اإليرانـــي محليًّ

وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة داخل المملكة وخارجها.
ع األفكار والمدارس البحثية، يسعى المعهد الستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة في  ولضمان جودة المنتج وَتنوُّ
الدراســـات اإليرانيـــة، واســـتضافة الباحثين الزائرين مـــن كل دول العالم، وتقديم بعـــض الفرص التدريبيـــة المجانية لطالب العلوم 

السياسية، وتدريس بعض اللغات ومن بينها الفارسية واإلنجليزية.
ـــق مركـــز الخليج العربي للدراســـات اإليرانيـــة خالل العاميـــن الماضيين نجاحـــات كبيرة، مـــن أبرزها ريادته على المســـتوى  لقـــد حقَّ
ســـات  اإلقليمي في مجال الدراســـات اإليرانية، وتحقيقه مراكز متقدمة على مســـتوى العاَلم َوْفًقا لتصنيف مراكز الفكر ومؤسَّ
ا بين مراكز  را في المرتبة الثامنة والعشـــرين عاَلميًّ المجتمع المدني الصادر عن جامعة بنســـلفانيا األمريكية، إذ ُصّنف المركز مؤخَّ
الفكـــر المتخصصة في الدراســـات اإلقليمية، والعاشـــر على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. ونحـــن إذ نفخر 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز خالل فترة وجيزة، فإن المعهد الدولي للدراســـات اإليرانية يســـعى لتحقيق مســـتويات أفضل وأعلى خالل 

المرحلة القادمة، والوصول إلى الريادة العالمية في مجال الدراسات اإليرانية الشاملة.

ِبْسم الله الرحمن الرحيم

نا إعالن تدشين موقع المعهد على الشبكة العالمية عبر الرابط التالي ختاًما، يسرُّ

وأيًضا حسابات المعهد على منصات التواصل االجتماعي 
Rasanah-iiis

www.rasanah-iiis.org

27



الشأن العربي
 أوًل: بيئة النتخابات العراقية 

والدور اإليراني في الصطفافات الحزبية

28 تقريرالحالة اإليرانية
مــــارس 2018



تجرى االنتخابات العراقية لعام ٢٠١٨ في بيئة مختلفة تماًما عن مثيلتها في عام ٢٠١٤، وهو 
األمر الذي ألقى بظالله على طبيعة التحالفات الحزبية وتفاعالت العملية االنتخابية وخيارات 
القوى الفاعلة الرئيسية على الساحة العراقية، فداخلّيًا تأتي االنتخابات عقب أزمة استفتاء انفصال 
إقليم كردستان العراق عن الدولة العراقية في سبتمبر ٢٠١٧، وإعالن العبادي في ٩ ديسمبر ٢٠١٧ 
العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي في  البرلمان  القضاء على تنظيم داعش عسكرّيًا، وإقرار 

نوفمبر ٢٠١٦.
وإقليمّيًا تجري تفاعالت االنتخابات في وقت يشهد فيه اإلقليم توتًرا وتصعيًدا غير مسبوق بين 
القوي اإلقليمية والدولية وإيران، ال سّيما بعد أن تغيرت قواعد االشتباك في سوريا، وبعدما أّدت 
ممارسات الحوثيين واستهدافهم بالصواريخ الباليستية العاصمة الرياض بشكل متكرر إلى مزيد من 

التوتر وعدم االستقرار اإلقليمي.
اإليرانية في  التدّخالت  لمواجهة  الدعوة  فيه  تتزايد  االنتخابات في وقت  تأتي هذه  ودولّيًا 
المنطقة، ال سّيما الموقف األمريكي منها، وتنعكس تلك األجواء بال شك على حسابات األطراف 

الفاعلة في تلك األزمات، سواء داخل العراق أو على المستوى اإلقليمي.
إيران من أجل تعزيز مكانتها في تلك المواجهة ستعمل على فرض مزيد من الهيمنة السياسية 
على العراق من مدخل االنتخابات التي ستحّدد من سيقود العراق خالل السنوات القليلة القادمة. 
وقد ظهرت بوادر ذلك بعدما مارست إيران من خالل وكالئها في العراق سياسة تهجير ممنهجة 
بحق أبناء المكون السني في المحافظات السنية تحت مزاعم القضاء على داعش، وذلك للتأثير 
القوى  الشعبي وبعض  الحشد  البرلمانية لصالح وكالئها وفي مقدمتهم  االنتخابات  نتائج  على 

المحسوبة عليها، ممن ينفذون األجندة اإليرانية بامتياز في العراق.
وفي ما يخص دوافع إيران من عملية هندسة االصطفافات الحزبية العراقية، فإنه من الصعوبة 
بمكان فصل ذلك عن الدوافع اإليرانية الكبرى المتعلقة بالعراق كدولة تحظى بمكانة مهّمة في 
المذهبية  الجيو-استراتيجي، وتركيبته  العراق  الخارجية اإليرانية، وذلك نظًرا لموقع  السياسة 
واإلثنية وموارده النفطية، إذ يأتي الدور اإليراني في تلك االصطفافات استكمااًل لالستراتيجية 
اإليرانية التي تسعى إلى فرض مزيد من »التحكم في عملية ُصنع القرار العراقي«، إذ حققت إيران 
ا على الصعيد العسكري العراقي عبر قبول حكومة العبادي والبرلمان العراقي دمج  مكتسًبا ُمِهّمً
قّوات الحشد الشعبي بالجيش العراقي، إذ أقر البرلمان قانون هيئة الحشد الشعبي في نوفمبر 
٢٠١٦، ما يوفر له غطاًء قانونّيًا على أعماله في داخل العراق وخارجه. وإذا ما علمنا أن الجزء 
األكبر من قّوات الحشد الشعبي يتألف من ١٥٠ ألف شاب شيعي عراقي)١(، مع وجود بعض الموالين 
لمراجع العراق كعلي السيستاني ولبعض الزعامات السياسية كمقتدى الصدر)٢(، فسنصل إلى نتيجة 

مفادها أن الحشد الشعبي يعّد إحدى األذرع اإليرانية القوية في العراق لتنفيذ المخطط اإليراني.
إّن إيران تطمح عبر انتخابات البرلمان العراقي إلى تحقيق اختراق سياسي يتيح لها الهيمنة 
على القرار السياسي العراقي داخلّيًا وخارجّيًا، وذلك من خالل الكتلة البرلمانية الموالية المدعومة 
إيرانّيًا، إذ يتمتع البرلمان العراقي باختصاصات تشريعية ورقابية واسعة كونه نظاًما برلمانّيًا يكون 

(((  Newsweek, U.S. SOLDIERS UNDER THREAT AS IRAN ALLIES JOIN IRAQ MILITARY WITH PLANS TO KICK 
AMERICANS OUT, http://cutt.us/Hte6r

)2) رشيد الخيون، الحشد الشعبي.. لكلِّ زمن حرُسه، إقرار الحشد خارج الجيش العراقي زهو للطائفيين، ميدل إيست أونالين، 
goo.gl/PZpa9H ،وانظر أيضا: ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية: من هي؟ ولمن تتبع؟، على الرابط ،http://cutt.us/wpw
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فيه أعلى منصب تنفيذي هو منصب رئيس الوزراء، ويكون من نصيب الكتلة البرلمانية التي تحوز 
األغلبية في المقاعد بحصولها على ١٦٥ مقعًدا )النصف+١( من إجمالي ٣٢٨ مقعًدا بينهم ٨ 
مقاعد لألقليات )٥ مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من: الصابئة، واليزيدين، والشبكيين()١(، 

موزعين على ١٨ دائرة تتناسب مع عدد المحافظات في العراق )انظر الرسم البياني رقم١()٢(.

إعداد: وحدة الدراسات اإلقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، بالعتماد على »مشرق نيوز«، همه چيز درباره 
مهمترين انتخابات عراق؛ آرايش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کداميک از احزاب برای تصدی نخست وزيری 

http://cutt.us/jaaeC ،بيشتر است؟ +تصاوير

1- مالمح خريطة التحالفات الحزبية في االنتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات العراقية عن مصادقتها على مشاركة ٢٧ تحالًفا 
سياسّيًا يضّمون ١٤٣حزًبا سياسّيًا في االنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ٢٠١٧/٥/١٢، 
مع مشاركة ٦١ حزًبا سياسّيًا بشكل مستقّل، ليصل إجمالي األحزاب المشاركة في االنتخابات 
والشيعية  السّنية  التحالفات  بأبرز  جدول  يلي  ما  وفي  أحزاب.   ٢٠٤ إلى   ٢٠١٨ البرلمانية 

)الجدول رقم١(.

خريطة التحالفات الحزبية السّنية والشيعية العراقية

التحالفات السّنيةالتحالفات الشيعية

اسم 
اسم أبرز القياداتاألحزابالتحالف

أبرز القياداتاألحزابالتحالف

النصر 
رئيس الوزراء حيدر ٣١واإلصالح

العبادي
القرار 
١١العراقي

نائب رئيس 
الجمهورية 

السابق أسامة 
النجيفي

http://cutt.us/mhNBi ،مفوضية النتخابات تعلن توزيع المقاعد النيابية للمحافظات وفًقا للنسب السكانية، ردود  (((
)2)  همه چيز درباره مهمترين انتخابات عراق؛ آرايش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کداميک از احزاب برای 
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خريطة التحالفات الحزبية السّنية والشيعية العراقية

التحالفات السّنيةالتحالفات الشيعية

رئيس منظمة بدر ١٨الفتح
هادي العامري

١٧الوطنية

النائب السابق 
لرئيس 

الجمهورية 
إياد عالوي، 

ورئيس البرلمان 
سليم الجبوري، 
والمطلك. ورغم 
أن عالوي شيعي 

ليبرالي فإنه 
دأب على خوض 
االنتخابات ضمن 
تحالفات سّنية 

منذ سقوط نظام 
صدام ٢٠٠٣.

دولة 
٨القانون

رئيس الوزراء 
السابق نوري 

المالكي

٦سائرون
رئيس حزب 

االستقامة حسن 
موسى بدعم 
صدري-شيوعي

-الحكمة
رئيس المجلس 

األعلى اإلسالمي 
سابًقا عمار الحكيم

 ٥
٢٨تحالفين٦٣تحالفات

http://cutt. :جدول قم)) إعداد: وحدة الدراسات اإلقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، بالعتماد على المصدر التالي(
 us/sG0Ks، وللمزيد عن التحالفات العراقية انظر: هيئة اإلذاعة البريطانية، الكتل والتحالفات المشاركة في النتخابات العراقية،

http://cutt.us/Vpkir 

ومن بين التحالفات األخرى تحالفات المكّون الكردي، وهي قائمة السالم الكردستاني، وجبهة 
تركمان كركوك، وديالى التحدي، والتحالف العربي في كركوك، وتحالف الوطن الكردي الذي تم 
تشكيله من حركة الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والجماعة اإلسالمية، وقد وضع تركيزه 
الرئيسي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتحالف الرافدين المشكل من التيارات والحركات 
السياسية المسيحية واآلشورية والكلدانية، وقد قدمت نفسها كممثل للمسيحيين في محافظات 

بغداد ونينوى وكركوك)١(.
إّن القراءة السياسية لما سبق تكشف عن ملمحين رئيسيين لالنتخابات البرلمانية العراقية 
المرتقبة، األول: غلبة تحالفات المكون الشيعي على نظيره السني، إذ هناك ٥ تحالفات شيعية 
تخوض االنتخابات بإجمالي ٦٣ حزًبا مقابل تحالفين سنيين كبيرين بإجمالي ٢٨ حزًبا من إجمالي 
١٤٣ حزًبا، وهناك ٦١ حزًبا شيعّيًا وسّنّيًا يخوضون االنتخابات بشكل مستقّل)٢(. الثاني: االنقسام 
ويمكن  واألكراد،  والسّنة  الشيعة  وهم  عراقية،  كتل سياسية/دينية  ثالث  أكبر  داخل  والتشظي 

مالحظة مالمح هذا التشظي من خالل العناصر اآلتية:

 http://cutt.us/0aKew،العراق: القائمة »النهائية« للتحالفات النتخابية ومكوناتها الحزبية، قناة العالم  (((
)2)  همه چيز درباره مهمترين انتخابات عراق؛ آرايش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کداميک از أحزاب برای 
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١- انشطار القوى الشيعية: من ناحيٍة انقسم حزب الدعوة اإلسالمية )أهم األحزاب الشيعية 
في العراق( إلى تحالفين شيعيَّين: األول تحالف نصر العراق، ويقوده العبادي)١(، والثاني تحالف 
العبادي، القطب  القانون )يضّم ٨ أحزاب تتقدمها بقايا حزب الدعوة غير المتحالفة مع  دولة 
األقوى في الحزب، وتيار الوسط بقيادة النائب الشيعي بمجلس النواب موفق الربيعي، فضاًل عن 
بضعة أحزاب صغيرة غير معروفة على الساحة العراقية(، ويقود هذا التحالف رئيس الحكومة 
ر أن  السابق نوري المالكي. ومن ناحية أخرى هناك تحالف يقوده التيار الصدري، وهذا التحالف قرَّ
يخوض االنتخابات بعيًدا عن االئتالفات الشيعية)٢(، بل تحالف التيار الصدري مع أحزاب يسارية 
وليبرالية تحت اسم “سائرون نحو اإلصالح”، “وقد جمعت هذه األطراف التنسيق المشترك خالل 

المظاهرات التي طالبت الحكومة العراقية باإلصالح منذ عامين ونصف”)٣(.
ولم يتوقف االنقسام عند هذا الحّد، بل طال االنقسام تحالف النصر، إذ انسحب تيَّار الحكمة 
بزعامة الحكيم من هذا التحالف، وخاطب بدوره الفئات الشعبية الممتعضة من سياسات العبادي، 
هات الفكرية للتحالفات الشيعية األخرى، مما يرفع من حظوظ هذا التيار  ويساورها القلق من التوجُّ
نه من ممارسة  ا قد يمكِّ واحتماالت حصوله على عدد مقاعد أكثر من عدد مقاعد برلمان ٢٠١٤ ممَّ
دور محوري في المعادلة السياسية العراقية مستقباًل، كما انسحبت فصائل الحشد الشعبي من 
التي تضّم كيانات  التحالفات الشيعية  يَُعّد من أكثر  الفتح الذي  النصر وشكلت تحالف  تحالف 
شيعية منسجمة آيديولوجّيًا بقيادة هادي العامري، ويضم ١٨ تشكياًل سياسّيًا تابع آيديولوجّيًا 
وعسكرّيًا للحشد الشعبي، وتملك غالبيتها أجنحة مسلَّحة حاربت إلى جانب القوات العراقية ضّد 
داعش، ويضم التحالف: منظمة بدر، والحركة اإلسالمية، وحركة الصدق والعطاء، وحزب الطليعة، 
وحركة الجهاد والبناء، وكتلة منتصرون، وحركة الصادقون، وحزب التجمع الشعبي المستقّل، وحزب 
المهنيين لإلعمار، والرابطة العراقية المستقلة، ورابطة العدالة والوحدة، وكتلة الوفاء والتغيير، 
العراقية،  العمل اإلسالمي  مة  العراقي، ومنظَّ العراقي، والمجلس األعلى اإلسالمي  وحزب اهلل 

وحركة ١٥ شعبان، تجمع الشبك الديمقراطي٤(.
واعتبر البعض أن خروج الحشد الشعبي من تحالفه مع العبادي، جاء رغبة من العبادي من 
تعوِّل  التي كانت  الواسعة  الفئات االجتماعية  ة من جانب  الحادَّ أجل تجاوز االنتقادات الشعبية 
عليه في وضع حّد لوكالء إيران في العراق، كما اعتبره آخرون نتيجة تشجيع إيران لتجاوز مسألة 
د عليها مستقباًل، وِمن ثَمَّ خلق مراكز شيعية  التعامل مع مركز شيعي عراقي واحد يمكن أن يتمرَّ
متعددة، ومن جهة ثالثة في ما قد يكون هذا االنقسام رغبة من الحشد ذاته من أجل استثمار 
انتصاراته على داعش لتحقيق مكاسب انتخابية وامتالك كتلة برلمانية مؤثرة في برلمان ٢٠١٨. 
وإلى جوار تلك االنقسامات داخل التكتالت الشيعية فإن غياب المرجع الشيعي األعلى في العراق 
التحالفات الشيعية، وتحذير مكتبه  علي السيستاني عن الساحة، وعدم دعمه ألي تحالف من 
جميع األحزاب السياسية الشيعية من استخدام صور أو مقتطفات من خطاباته في عملية دعايتهم 
االنتخابية، يكشف عن الضبابية التي تحيط بأوزان القوى داخل البيت الشيعي وأثره على نتائج 

http://cutt.us/8U2rK ،20(8/(/20 ،(الثابت والمتغير في معادلت النتخابات العراقية، إذاعة صوت ألمانيا )دويتشه فيله  (((
goo.gl/j5ng9( ،2)  فوضى انتخابية وتحالفات هشة.. العراق في مفترق طرق قبل النتخابات، بوابة األهرام(

goo.gl/QxZK(Y ،مروان الجبوري: التيار الصدري وشيوعيو العراق “سائرون” مًعا  (((
)))  همه چيز درباره مهمترين انتخابات عراق؛ آرايش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کداميک از احزاب برای 
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االنتخابات القادمة )١(.
٢- انشطار القوى السّنية: انقسمت القوى السّنية بدروها إلى تحالفين، األول: ائتالف الوطنية 
العابر للطائفية بزعامة إياد عالوي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس القائمة العربية 
الدين وديالى  األنبار وصالح  التي شاركت في تحرير  السني  الحشد  المطلك، وفصائل  صالح 
والموصل من تنظيم داعش، وينضوي تحت لوائه ١٧ حزًبا. والثاني: تحالف القرار العراقي )تحالف 
سّني-سّني( بزعامة النجيفي، ويضم ١١ حزًبا سياسّيًا، ويواجه المكون السّني عدة عقبات من 
المتوقع ان تؤثر على نسبة تمثيله في االنتخابات البرلمانية المرتقبة يمكن استعراض أهمها على 

النحو اآلتي:
نتيجة عمليات  « السنية  للقيادات  المؤيدة  التصويتية  الكتلة  إذ تشتت  الشعبي،  الظهير  غياب 

التهجير التي صاحبت المعارك العسكرية للقضاء على داعش، إذ شهدت هذه المدن عمليات تهجير 
للسّنة من أقصى الشمال نحو الوسط والجنوب من قبل قّوات الحشد الشعبي، وكانت تلك العملية 
سياسة إيرانية مدروسة للتأثير على نتائج العملية االنتخابية المرتقبة لصالح التحالفات الشيعية)٢(، 
لذا تصاعدت مطالب المكون السني بتأجيل االنتخابات لحين عودة الناخبين المشردين والمهجرين 
إلى ديارهم أسوة بعملية التأجيل السابقة لالنتخابات، وقد عّد بعض النواب السّنة إجراء االنتخابات 

في هذا التوقيت بأنه »انقالب عسكرّي ضد العملية السياسية«)٣(.
فقدان أبناء المكون السني الثقة في القيادات السنية، فعلى سبيل المثال المحافظ السابق  «

لمحافظة نينوى، أثيل النجيفي )أخو أسامة النجيفي(، كان محافًظا لنينوى في أثناء دخول داعش 
إلى الموصل ٢٠١٤، وقد اتهم بالعمالة لدول أجنبية لتسليم الموصل إلى داعش حسب تقرير لجنة 

التحقيق التي شكلها البرلمان العراقي للتحقيق معه في ما نسب إليه من اتهامات)٤(.

)))  السابق نفسه.
)2)  فوضى انتخابية وتحالفات هشة، بوابة األهرام، مرجع سبق ذكره.

(((  Iraqinews, Sunni alliance: holding Iraqi elections as scheduled is »military coup“, Jan 20(8 ,(0, http://cutt.us/Xcizd
)))  على موسوى خلخالى، انتخاباتی که پيش بينی می شود به آرامی برگزار شود، ارزيابی فضای سياسی عراق در آستانه 

https://goo.gl/shB(oE ،((96 انتخابات، ديپلماسی ايرانی، 28 اسفند
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٣- انقسام القوى الكردية: لم تكن القوى الكردية أفضل حااًل من القوى الشيعية والسنية، إذ 
شّكل كل من الحزبين الكرديين الكبيرين االتحاد الوطني الكردستاني برئاسة كوسرت رسول علي 
بالوكالة، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، قائمتين متباينتين، وفي فترة 
الحقة أعلن الديمقراطي الكردستاني عن عدم خوضه االنتخابات البرلمانية في محافظة كركوك 
وجميع المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، معتبًرا أن محافظة كركوك تحت االحتالل 
العسكري، مطالًبا األكراد العراقيين باالمتناع عن المشاركة في االنتخابات)١(، بينما توحدت أحزاب 
التغيير  وحركة  والعدالة  الديمقراطية  )تحالف  كردستان  لحكومة  الثالثة  الرئيسية  المعارضة 
والجماعة اإلسالمية( في قائمة موحدة لخوض االنتخابات في المناطق المتنازع عليها)٢(، وهذا 
يعني أن الحديث عن تحالف كردي قوي قادر على نيل عدد يعتد به من المقاعد في برلمان ٢٠١٨ 
بات أمًرا مشكوًكا فيه، خصوًصا في ظل تدني األوضاع المعيشية للمواطنين األكراد في كردستان 
وأزمة الرواتب التي ترتبت على أزمة االستفتاء على االنفصال، وتدني الثقة في القيادات الكردية 

جراء تلك السياسات، إذ أصبح هناك رأي عام كردي ساخط على هذه المرحلة برمتها)٣(.

2- الموقف األمريكي من الدور اإليراني في االنتخابات العراقية

منذ تولي إدارة الرئيس ترامب مقاليد الحكم في يناير ٢٠١٧ وهي تسعى نحو محاصرة إيران 
وتقليم أظافرها في المنطقة العربية، خصوًصا في سوريا والعراق واليمن، فواشنطن غير راضية 
عن مشاركة الحشد الشعبي في االنتخابات، لما لذلك من آثار سلبية على تماسك العراق ومستقبله، 
إذ إّن مشاركتهم ستزيد من التأثير اإليراني على القرار العراقي، وفي هذا السياق يأتي إعالن 
السفير األمريكي لدى العراق دوغالس سيليمان في مارس ٢٠١٨ أن اإلدارة األمريكية تدعم وجود 
حكومة عراقية غير طائفية تمثل كل مكونات الشعب العراقي بكل أطيافها وألوانها، مجدًدا قلق 
بالده من تزايد النفوذ اإليراني في الشأن العراقي لما لذلك من إضعاف لسيادة العراق وتمرير 

المخططات اإليرانية التوسعية)٤(.
وقد ربط الخبير اإليراني في القضايا اإلقليمية حسن هاني زاده بين الرغبة األمريكية في تعزيز 
حضورها العسكري في العراق والدور اإليراني في العراق، قائاًل إّن الواليات المتحدة تتفاوض 
في الوقت الحالي مع حكومة العبادي إلنشاء قاعدة عسكرية دائمة في منطقة خانقين بالقرب 
من الحدود المشتركة بين إيران والعراق بهدف التجسس على إيران والتحكم في الحدود البرية 
المشتركة بين إيران والعراق ومنع إقامة َعالقات بين القّوات التابعة إليران في سوريا والعراق. ويزيد 
الخبير اإليراني أن التزام الحكومة العراقية الصمت تجاه هذا األمر يعني أن العبادي يهيئ المجال 
تدريجّيًا لوجود أمريكي دائم في العراق، منهًيا حديثه بأن أهداف اإلدارة األمريكية الحالية في 

العراق هي:
األول: تراجع قّوات الحشد الشعبي عن الحدود بين إيران والعراق.

)))  همه چيز درباره مهمترين انتخابات عراق؛ آرايش انتخابات پارلمانی عراق چگونه است/ شانس کداميک از أحزاب برای 
http://cutt.us/jaaeC،تصدی نخست وزيری بيشتر است؟ +تصاوير، مشرق نيوز

goo.gl/ntbBB2 :2)  الكتل الكردستانية تتفق على خوض النتخابات بالمناطق المتنازع عليها بقائمة موحدة، السومرية نيوز(
)))  على موسوى خلخالى، انتخاباتی که پيش بينی می شود به آرامی برگزار شود، ارزيابی فضای سياسی عراق در آستانه 

https://goo.gl/shB(oE ،((96 انتخابات، ديپلماسی ايرانی، 28 اسفند
http://cutt.us/gE7Do ،دعم أمريكي لحكومة عراقية »غير طائفية« بعد النتخابات النيابية وخطر »الدولة« ل يزال قائًما، القدس العربي  (((
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الثاني: قطع صلة قّوات الحشد الشعبي بالميليشيات الشيعية في سوريا)١(.

3- فرص التحالفات السياسية العراقية في برلمان 2018

في ضوء حالة االنقسام والتشظي التي تهيمن على المشهد االنتخابي العراقي يصعب الجزم بمن 
سيحصل على النسبة األكبر في مجلس النواب العراقي ٢٠١٨، ولكن على ضوء المعطيات السابقة 

يمكننا التكهن ببعض المؤشرات األولية، وهي على النحو اآلتي:
« ترجيح حصول تحالف العبادي على النسبة األكبر في البرلمان: ألسباب عديدة يبدو أن 
تحالف العبادي هو األقرب للحصول على األغلبية البرلمانية التي تؤهله لقيادة الحكومة خالل 
السنوات القادمة، ويعود ذلك لعدد من المعطيات، بينها نجاح حكومته في القضاء على داعش 
عسكرّيًا، وحيلولته دون تقسيم العراق بتبّنيه تدابير حالت دون انفصال إقليم كردستان العراق عن 
الدولة العراقية، وارتفاع معدل االستقرار واألمن جراء انخفاض معدل التفجيرات واالغتياالت 
واالضطرابات األمنية، والتي لعب فيها نمط حكم العبادي القائم على التوازن بين مكونات الجسد 
السياسي العراقي، والعمل على تحقيق توازن في َعالقاته اإلقليمية والدولية، من خالل االنفتاح على 
كل األطراف اإلقليمية كالسعودية وتركيا وإيران وقطر وكل األطراف الدولية كالواليات المتحدة 
والصين وروسيا، لكن قد تحدث مفاجآت، إذ إّن إيران تسعى لتشتيت الكتلة التصويتية لتحالف 
النصر والدفع بتحالف الفتح بقيادة العامري، كما أن قّوات الحشد التي ابتعدت عن العبادي لديها 

ا في االنتخابات القادمة. تأثير قوي على األرض مما قد يجعلها رقًما ُمِهّمً
« استمرارية المحاصصة: من الواضح أن القوى الشيعية تمثل القوى السياسية األكبر وزًنا 
على الساحة العراقية، وتستند إلى ظهير شعبي متماسك، وِمن ثَّم فإنها األقرب لحيازة األغلبية 
في البرلمان القادم، وِمن ثَمَّ ستستمر هذه القوى في السيطرة على أعلى وأهّم منصب تنفيذي في 
العراق، وتتعزز تلك المكانة إذا ما حدث تحالف بين التحالفات الشيعية الكبرى )النصر والفتح ودولة 
القانون(، وتتعزز أكثر في حالة انضمام التيار الصدري إليها، وهو ما قد يسفر في المقابل عن 

تحالف سّني-كردي محتمل، مما يعني تأكيد المحاصصة الطائفية في العملية السياسية العراقية.
تصّدت المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨، لعدة صواريخ باليستية أُطلقت من 
داخل األراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وتم إطالقها بطريقة عشوائية وعبثية الستهداف 
المناطق المدنية واآلهلة بالسكان، بهدف تهديد المملكة وتهديد األمن القومي والدولي، وقد تم 
اعتراضها جميًعا وتدميرها من ِقبل قّوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. وذلك تزامًنا مع زيارة 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى الواليات المتحدة، والبحث مع الحكومة األمريكية 
العديد من المواضيع، من ضمنها كيفية إنهاء األزمة اليمنية، في ظل االنتهاكات المستمرة للقرارات 

األممية »٢٢١٦« و»٢٢٣١« من ِقبل ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران.

ثانًيا: ضلوع إيران في القصف الصاروخي الحوثي للمملكة العربية السعودية

1- إطالق 7 صواريخ باليستية باتجاه األراضي السعودية

رصدت قّوات الدفاع الجوي السعودي مساء يوم األحد ٢٥ مارس عملية إطالق ٧ صواريخ 

)))  کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصيرت: آمريکا در پی احداث پايگاه نظامی دائمی در نزديک مرز ايران وعراق است/
https://goo.gl/L92Q(p ،عربستان به دنبال مهندسی افکار عمومی عراق در انتخابات است، ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، بصيرت
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باتجاه األراضي  الحوثيين  ِقبل  نوع »قيام« من  باليستية من 
السعودية، وكانت الحصيلُة ثالثَة صواريخ في مدينة الرياض، 
وصاروخين في مدينة جازان، وصاروًخا في مدينة نجران، 
التحالف  عرض  وقد  مشيط.  خميس  مدينة  في  وصاروًخا 
صحفي  مؤتمر  خالل  اليمن،  في  الشرعية  لدعم  العربي 
لميليشيات  صواريخ  إيران  تهريب  حول  أدلة  بالرياض، 
الحوثي)١(. وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على 
بعض األحياء السكنية نتج عنها استشهاد مقيم من الجالية 
اثنين آخرين من نفس الجنسية، وأضرار  المصرية وإصابة 
مادية ألعيان المدنية)٢(. وهذا انتهاك صريح للقانون الدولي 

في ما يتعلق باستهداف المدنيين)٣(.

الموقف السعودي

وّجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس األمن 
الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، قبل 
يوم من لقاء ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مع 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ٢٨ مارس. 

وقد تسلّم الرسالَة األميُن العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن من مندوب المملكة الدائم 
في األمم المتحدة السفير عبد اهلل المعلمي، وطالبت السعودية في رسالتها مجلَس األمن »بتحّمل 
مسؤولياته في حفظ األمن واالستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين 

بالصواريخ الباليستية«)٤(.
وصّرح المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، 
الحوثي االنقالبية، معتبًرا أن امتالك  إيران ودعمها لميليشيات  اليمن عانى من تدخالت  بأّن 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية لصواريخ باليستية تطّور خطير)٥(. وعرض المتحدث باسم التحالف 
صاروًخا إيرانّيًا هربته طهران إلى الميليشيات االنقالبية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه 
كتابة بالفارسية. كما عرض المتحدث »صمامات« هي إحدى خصائص الصواريخ اإليرانية، مشيًرا 
إلى أن الحوثي ال يمتلك هذه القدرات الصاروخية، موضًحا أن المحرك في الصاروخ كان مصمًما 
ليصل إلى الرياض. ودعا المالكي مجلس األمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار 
المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض وقال إنه »إيراني من نوع )قيام(«” 
وعّد المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات اإلرهابية والجريمة المنظمة 
بالصواريخ الباليستية. وقال إن إيران استهدفت العاصمة الرياض، وفيها ٨ ماليين مدني. وأوضح 
أن معظم الصواريخ، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، يأتي من صعدة ومن شمال عمران، معقل 

http://cutt.us/pfxZG ،شاهد التحالف يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ، العربية نت  (((
http://cutt.us/A00GR ،2)  التحالف: اعتراض وتدمير7 صواريخ باليستية باتجاه السعودية، العربية نت(

http://cutt.us/7l2X5 ،أول قرار من السعودية ردا على إطالق »أنصار اهلل« صواريخ باليستية على المملكة، عربي  (((
http://cutt.us/YAzDT ،2( السعودية تطلب من مجلس األمن محاسبة إيران على صواريخ الحوثي، اليوم  (((

http://cutt.us/pfxZG ،5)  شاهد التحالف يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ، مرجع سبق ذكره(
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ميليشيات الحوثي)١(.

الموقف الدولي

على  حسابها  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  أدانت 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« الهجمات الصاروخية 
العربية  المملكة  في  مدن  عدة  استهدف  التي  الحوثية 
تغريده  في  األمريكية  الخارجية  وتابعت  السعودية. 
منفصلة: »ونحن ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع 
دعوتنا  ونواصل  التهديدات.  هذه  ضد  حدودهم  عن 
إلى جميع األطراف، بما في ذلك الحوثيون، للعودة إلى 
إنهاء الحرب في  المفاوضات السياسية والتحرك نحو 

اليمن«)٢(.
كما أدانت بريطانيا على لسان نائب السفير البريطاني 
لدى األمم المتحدة، جوناثان آالنان، استهداف ميليشيات 
الحوثي ألهداف مدنية سعودية، معتبرًة أن تلك الهجمات 
ستطيل من أمد النزاع في المنطقة، مضيًفا: »الهجمات 
التي تم إطالقها ضد أهداف مدنية في المملكة هي أمر 
غير مقبول وتقّوض إمكان تحقيق السالم وتطيل من النزاع وتعرض المدنيين للخطر. يجب علينا في 
هذا المجلس أن نتحدث بصوت واحد ضد هذه الهجمات، وهذا سيتم من خالل التصويت لصالح 
هذا القرار الذي يدين هذه الهجمات بأشد العبارات«، في إشارة إلى مشروع القرار البريطاني الذي 
عرقلته روسيا بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦. وشدد المندوب البريطاني لدى األمم المتحدة على أن إيران 
تنتهك القرارات الدولية بتزويدها الحوثيين بالسالح، وخصوًصا الصواريخ والطائرات دون طيار، 
قائاًل: »المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن إيران لم تتخذ التدابير الالزمة لمنع وصول وبيع 
وإمداد للصواريخ قصيرة المدى والطائرات دون طيار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للمتمردين 

الحوثيين. وعلى ضوء هذا فإن إيران ال تمتثل للفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦«)٣(.

ردود األفعال اإليرانية

ا على تصريحات المتحدث  صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، رّدً
باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي، بأن هذه التصريحات الداعية للحرب وغير المسؤولة 
جديرة بالمتابعة القانونية والدولية. وفي النهاية أشار قاسمي إلى أن السعودية بشكل عام ليست في 
المكانة والحجم والظروف التي تمكنها من تنفيذ أوهامها وتخيالتها)٤(، كما صرح البرلماني عضو 
تكتل الوالية البرلماني، محمد جواد أبطحي، في رد فعل له على رسالة السعودية لمجلس األمن 
والتي تدعي فيها إيرانية الصواريخ الُمطلقة صوب السعودية، قائاًل: »لقد صّرح المرشد في هذا 
الصدد، بأننا ال نرى أي خطأ في إرسال الصواريخ للدول المضطهدة بشكل علني، لذلك في حالة 

)))  السابق نفسه.
http://cutt.us/5Iule ،2)  أمريكا تدين هجمات الحوثي الصاروخية: ندعم حق السعوديين بالدفاع عن أنفسهم، سي إن إن العربية(

http://cutt.us/XK7Cs ،بريطانيا: صواريخ الحوثيين استهدفت المدنيين بالسعودية، العربية نت  (((
http://cutt.us/KDHP2 ،قاسمي: السعودية ليست في المكانة والظروف التي تمكنها من تنفيذ أوهامها وخيالتها، إيلنا (((
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قيامنا بهذا األمر فإننا لن نخفيه، مثلما نساعد حزب اهلل وحماس بشكل علني«. كما أوضح أبطحي 
التي تمتلكها إلثبات صحة مزاعمها، مضيًفا: »هل وصول  أنه يجب سؤال السعودية عن األدلة 
الصواريخ اإليرانية المبيعة للدول األخرى إلى أيدي اليمنيين معناه بيع الصواريخ من ِقبل إيران 
لليمنيين؟«)١(. وقد ذكر مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية العميد يد اهلل 
جواني في رد فعل له على ادعاء السعودية القائم على إيرانية الصواريخ اليمنية، قائاًل: »إّن الهدف 
من مثل هذه االدعاءات السعودية هو تشتيت الرأي العام«. كما أوضح جواني أن الجميع يعرف أن 

طرق إرسال األسلحة إلى اليمن مغلقة، )٢(.

2- انعكاسات إطالق الصواريخ على الَعالقات السعودية-اإليرانية

في ظل الحالة العدائية التي ينتهجها النظام اإليراني، فإن دول المنطقة وعلى رأسها السعودية 
لن تقف مكتوفة األيدي تجاه استمرار التسلح اإليراني، حينما قال ولي العهد السعودي األمير 
ا على سؤال خالل مقابلة تلفزيونية مع برنامج »٦٠ دقيقة« على شبكة »سي بي  محمد بن سلمان رّدً
إس«، عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران: »المملكة ال 
تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية فسوف نتبعها 
في أقرب وقت ممكن«)٣(. فمن دون شك التطّورات األخيرة بإطالق صواريخ باليستية من األراضي 
اليمنية بأسلحة إيرانية تزيد من تأزم الموقف في الَعالقات السعودية-اإليرانية. فتصرفات النظام 
اإليراني يشجع المنطقة على سباق التسلح نتيجة دعم الميليشيات المختلفة وعلى رئيسهم جماعة 
الحوثيين. بحيث كشفت األدلة والبراهين أن الصواريخ التي أطلقت على األراضي السعودية األخيرة 
إيرانية الصنع، ومكتوب عليها كتابات باللغة الفارسية)٤(. وكان ذلك في ظل التقاعس الدولي بعدم 

ردع إيران، ومراقبة تصرفاتها ومحاسبتها، بعدما اخترقت القرارات األممية والدولية.

تفاعالت األحداث
« مباحثات رسميَّة بين إيران والعراق لبحث مشاركة إيران في إعمار العراق، وفي هذا الصدد 
كشف إسحاق جهانغيري، النائب األول للرئيس اإليرانّي، استعداد إيران لوضع خّط اعتماد تحت 
ُوّقَعت ١٠ وثائق تعاون في المجال االقتصادي بين  تصرف العراق بقيمة ٣ مليارات دوالر، كما 

البلدين خالل المباحثات.
« رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول إن بالده تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع بين 

الواليات المتَّحدة وإيران.
« تصدير ١٢ مليون طّن من البضائع غير النِّْفطية من إيران إلى العراق بقيمة ٥.٥ مليار دوالر، 
ل تصدير إيران للدول الخارجية من البضائع  د أن هذا الرقم يعادل ١٨% من معدَّ وبهزاد على يؤكِّ

غير النِّْفطية.
« صّدق مجلس األمن القومي العراقي على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق االستخباراتي بين 

طهران وبغداد في ١٨ مارس ٢٠١٨.
هوا نحو العتبات المقدسة منذ  « ألقت قوات األمن العراقية القبض على ٦٠ زائًرا إيرانّيًا، تََوجَّ

http://cutt.us/NoNBQ ،أبطحي: رسالة السعودية لمجلس األمن ليس لها أي اعتبار قانوني، خانه ملت  (((
http://cutt.us/AFhzf ،2)  رد فعل مسؤول بالحرس الثوري على مزاعم إيرانية الصواريخ اليمنية، تسنيم(

http://cutt.us/OJJkd ،بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية، عربي  (((
http://cutt.us/pfxZG ،شاهد التحالف يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ، مرجع سبق ذكره  (((
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٢١ مارس من مدينة شوشتر، وذلك بعد عبور حدود إيران بتأشيرات دخول مزورة.
« وضعت المملكة العربية السعوديَّة مبلغ ملياَري دوالر وديعة في البنك المركزي اليمني.

« مجلس األمن الدولي يُِدين بأشد العبارات إطالق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية على 
المملكة.

« الجيش اليمني ينتزع نحو ٢٠٠٠ لغم وعبوة ناسفة بالجوف.
« األحزاب والتنظيمات اليمنية تعرب عن إدانتها للصواريخ الحوثية على المدن السعوديَّة.

« تعيين شقيق صالح قائًدا لقوات االحتياط.
ر آِخر موقع للحوثيين شمال نهم. « الجيش اليمني يحرِّ
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شـهدت العالقـات األمريكيَّة-اإليرانيَّـة، خالل شـهر مـارس ٢٠١٨، عـدًدا مـن التطـورات التي يبدو 
أنهـا سـتؤثِّر علـى مسـار العالقـة فـي المرحلـة المقبلـة، ال سـيما مـا يتعلـق بمسـتقبل االتفـاق النـووي 
ـع بين إيران ومجموعـة ٥+١. ومن أبرز تلـك التطورات تغيير الرئيـس األمريكّي دونالد  )٢٠١٥( الموقَّ
ترامـب بعـض معاونيـه، خصوًصـا وزيـر الخارجيـة ريكـس تيلرسـون الـذي كانت لديـه مواقـف تختلف 
عن موقف الرئيس األمريكـيّ ترامب من االتِّفاق النووي مع إيران، فضاًل عن تغيير مستشـار الرئيس 
لألمـن القومـي هربـرت ماكماسـتر، ويبـدو مـن تلـك التغييـرات التـي أتـت بمديـر وكالـة المخابـرات 
المركزيـة األمريكيَّـة مايـك بومبيـو وزيـًرا جديـًدا للخارجيـة، وجـون بولتـون مستشـاًرا جديـًدا لألمـن 
د فـي التعامـل مـع الملـّف  ـر إلـى اتجـاه متصاعـد داخـل اإلدارة األمريكيَّـة للتشـدُّ القومـي، أنهـا تؤشِّ
اإليرانّي بما فيه الملّف النووي الذي سيكون على المحّك في منتصف مايو القادم، حين تنتهي المهلة 

دها ترامب لتحديد موقفه النهائي من االتِّفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة ٥+١. التي حدَّ

1- تغييرات في عناصر اإلدارة في غير صالح إيران

أقـال الرئيـس ترامـب فـي ١٣ مـارس ٢٠١٨، اسـتكمااًل لجهـود سـابقة في عـدد مـن مواقـع إدارته، 
وزيـر الخارجيـة ريكـس تيلرسـون الـذي، حسـب ترامـب، “لديـه خالفـات معـه بشـأن االتِّفـاق النـووي 
مع إيـران”)١(، وعيَّـن بدال منه مديـر وكالة المخابـرات المركزية األمريكيَّـة مايك بومبيـو)٢(، كما أعلن 
هات  ترامب في ٢٢ مارس ٢٠١٨ عن إقالة مستشـار األمن القومي ماكماسـتر الذي عارض كثيًرا توجُّ
الرئيس فـي السياسـة الخارجيـة، وِمـن ثَمَّ لـم يلتـزم ترامـب بتوصياتـه، وتعيين جـون بولتـون، اليميني 
د الذي يدعـو إلـى اسـتخدام القوة ضـّد إيـران وكوريـا الشـمالية خلًفـا لـه)٣(. ومـن الواضح أن  المتشـدِّ
ـة مفادها أن  تلك التغييرات التـي أجراهـا ترامب، في ما يخـص إيران، تحمـل في طياتها رسـالة مهمَّ
ًدا إزاء إيران، ال سـيما في القضايا محـّل الخالف  الواليات المتَّحـدة بصدد اتخـاذ مواقف أكثـر تشـدُّ

بين البلدين، وفي قدمتها الملّف النووي.
فبدايـًة حسـمت التغييـرات التي أقـدم عليهـا ترامـب الخالفـات داخـل اإلدارة األمريكيَّة، ال سـيما 
تجاه الموقـف األمريكّي من إيـران، فوجهة نظـر مايك بومبيـو تتوافق مـع مواقف ترامب، كمـا تتوافق 
د أن الواليات المتَّحدة ستنسحب من االتِّفاق النووي “إذا لم يتم  مع نائب الرئيس مايك بنس الذي أكَّ
إصالحه في القريب العاجل”)٤(، بجانـب توافقها مع مواقف جون بولتون إضافـة إلى مواقف مندوبة 

الواليات المتَّحدة في األمم المتَّحدة نيكي هيلي)٥(.
ومن الواضح أن اختيار بومبيو سوف يعطي الصقور في إدارة ترامب وزًنا أكبر، الذين يتبنون رؤى 
دة تجاه إيران أهمّ مالمحها تشـجيع الرئيس األمريكيّ على االنسـحاب من االتِّفـاق النووي في  متشـدِّ
ن من إقناع األطراف كافًة بتعديله، ومواجهة خطر إيران اإلقليمي، وكذلك التعامل مع  حال عدم التمكُّ

مخاطر البرنامج الصاروخي اإليرانّي.
ـه تحذيـرات إلـى المصرفييـن  فقـد سـبق لبومبيـو، بعـد إبـرام االتِّفـاق النـووي عـام ٢٠١٥، أن وجَّ
والدبلوماسـيين والقيـادات األوروبيَّـة -بصفتـه عضوا فـي الكونغـرس- بمخاطر االسـتثمار فـي إيران، 
وخالل العام الذي تََولَّى فيه إدارة وكالة االسـتخبارات األمريكيَّة وافق بومبيو على استهداف الحرس 

http://cutt.us/ReLmu ،خبر گزاری جمهوری اسالمی: تيلرسون اولين وزيرخارجه  که با توئيت برکنار شد  (((
goo.gl/V6u7mq ،2)  ترامب ُيِقيل تيلرسون ويعيِّن مدير وكالة الستخبارات وزيًرا للخارجية، )) مارس 8)20، دويتشه فيله(

goo.gl/oHb888 ترامب يعيِّن جون بولتون محّل الجنرال ماكماستر مستشاًرا لألمن القومي، )2 مارس 8)20، بي بي سي  (((
goo.gl/SYwknA ،بنس: سننسحب من التفاق النووي مع إيران إذا لم يتّم إصالحه، 6 مارس 8)20، قناة الحرة  (((

https://goo.gl/NPFPA2 ،5)  انتخاب پمپئو وتغيير موازنه در کابينه سياسی امنيتی ترامپ،۲۴ اسفند ۱۳۹۶، نوانديش(
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الثوري اإليرانـيّ من خالل العمليـات االسـتخباراتية، وفي مجلس األمـن القومي كان بومبيـو معارًضا 
للتصديـق علـى امتثـال إيـران لالتِّفاق النـووي، فـي حين لـم يحبِّذ تيلرسـون ذلـك)١(، كمـا أنه حـّذر من 
خطر إيران، وقال إنهـا تنوي القضاء على الواليـات المتَّحدة، في حيـن اعتبر االتِّفاق النـووي “اتِّفاًقا 
كارثّيًا”)٢(. وخالل صيف ٢٠١٥ وفي ذروة النقـاش حول االتِّفاق اإليرانّي، قال بومبيـو إن “االتِّفاق لن 

يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية وسيجعل إسرائيل أكثر عرضة للخطر”)٣(.
فـي المقابـل رأت إيـران أن تغييـر وزيـر الخارجية خطـوة باتجـاه االنسـحاب األمريكّي مـن االتِّفاق 
ـاًل بشـأن  النـووي، معتبـرة “أن أحـد أسـباب تغييـر وزيـر الخارجيـة األمريكـّي هـو مواقفـه األكثـر تَعقُّ
االتِّفـاق النووي” حسـب تصريح المتحدث الرسـمّي باسـم لجنـة األمن القومـي والسياسـة الخارجية 
ـس مـن هيمنـة مزيـد مـن العناصـر  بالبرلمـان اإليرانـّي حسـين نقـوي حسـيني)٤(. فإيـران لديهـا تَوجُّ
سـات صنـع القـرار فـي الواليـات المتَّحـدة، وتأثيـر ذلـك علـى تَبَنِّـي إدارة ترامب  المتشـددة علـى مؤسَّ

ًفا تجاهها. ًدا وتَطرُّ سياسات أكثر تَشدُّ
ًيـا أمـام الرئيـس روحانـي  إلـى جانـب ذلـك مثَّلَـت تلـك التغييـرات التـي أقـدم عليهـا ترامـب تحدِّ
والقيادات التي علََّقـت آمااًل عريضة على االتِّفـاق النووي، ومن ثم تصاعدت مطالـب داخلية بضرورة 
ًدا على  إجراء تغييـرات فـي بعـض الـوزارات، ومنهـا وزارة الخارجيـة، بحيث تُختـار عناصـر أكثر تَشـدُّ
يَّـة توحيـد الموقـف الداخلـي إذا مـا انسـحبت الواليـات المتَّحـدة مـن  غـرار مـا فعـل ترامـب، مـع أهمِّ

االتِّفاق النووي، والعودة إلى البرنامج النـووي ما قبل االتِّفاق، مع 
تطوير قدراتهـا الصاروخيـة وإعادة تأهيـل المنشـآت النووية في 

إيران)٥(.

فاق النووي 2- الجدل حول مستقبل االتِّ

خـالل أقـّل مـن شـهرين، تحديـًدا فـي ١٢ مايـو ٢٠١٨، سـوف 
يكـون علـى ترامـب اتخـاذ قـراره بشـأن بقـاء الواليـات المتَّحـدة 
وانسـحابها مـن االتِّفـاق النـووي، ال سـيما أنـه كان قـد أعلـن مـع 
آخر توقيع علـى امتثال إيـران لبنود االتِّفـاق في ١٢ ينايـر ٢٠١٨، 
د فيهـا العمل باالتِّفـاق، إذا لم  من أنها المـرة األخيرة التي سـيمدِّ
تتحقـق أربعـة شـروط مـن أجـل االسـتمرار فـي االتِّفـاق النـووي، 
أولهـا موافقـة إيـران علـى التفتيـش العسـكري لـكل المواقـع التي 
يطلبهـا المفتشـون الدوليـون، وثانيها ضمان عـدم امتـالك إيران 
السـالح النووي، وثالثها عدم انتهاء القيود المفروضة على إيران 
في مجال الصناعة النووية، أما الشرط الرابع فهو ربط موضوع 

goo.gl/L7igvX ,20(8 ,(( Eli Lake: Tillerson‘s Exit Hurts Iran Deal, But Not Korea Talk, March  (((
)2)  برکناری تيلرسون حاکی از خروج آمريکا از برجام است/برای همه شرايط، سناريوهای خودمان را تعريف کرده ايم، ۲۳ 

http://cutt.us/nc7y0 ،اسفند ۱۳۹۶، باشگاه خبرنگاران جوان
goo. ,20(8 ,(( Haaretz: New U.S. Secretary of State Mike Pompeo Has a Hawkish History on Iran and Israel, Mar  (((

gl/Nio(eF
)))  نقوی حسينی در گفت وگو با ايسنا.. مواضع تيلرسون نسبت به ايران وبرجام باعث تغييرش شد، ۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ايسنا 

(oLUP/http://cutt.us
http://cutt.us/hpVV7 ، 5)  لزوم تغيير در سياست های ايران در قبال برجام، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، سياست روز(
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الصواريخ اإليرانيَّة بالملّف النووي)١(.
ويبدو أن ترامـب في طريقـه لتنفيذ وعـوده في ما يخـّص االتِّفـاق، إذ أعلـن البيت األبيـض في ٢٧ 
مـارس ٢٠١٨ أن “الرئيـس األمريكـّي دونالد ترامب مسـتعّد لالنسـحاب من االتِّفـاق النـووي اإليرانّي 
إذا لم يشـهد تغييرا)٢(، ويبدو أن مسـار االنسـحاب من االتِّفاق يتعزز في ضوء التغييرات التي أدخلها 
ترامب على عناصر إدارته، الذين تتوافق رؤاهم مع وجهة نظره بشأن التعامل مع الملّف النووي، وفي 

ًدا حول االتِّفاق أو إجراء تعديالت عليه. ظّل الموقف اإليرانّي الرافض للتفاوض مجدَّ
يزداد ملف االتِّفاق النـووي تعقيًدا مع نجاح ترامب في إقناع الدول األوروبية الشـريكة في االتِّفاق 
بضـرورة ممارسـة مزيد من الضغـوط على إيـران، ففـي فبرايـر ٢٠١٨ أعلن وزيـر الخارجيـة األلماني 
السابق زيغمار غابرييل في مقابلة مع صحيفة دير شـبيغل أن الدول األوروبيَّة تطرح ثالثة مقترحات 
أمام إيران، وكانت االقتراحات بحسب قوله عبارة عن “وقف التجارب الصاروخية” و”عدم التدخل 
كات أخـرى من أجـل إقنـاع إيران  فـي دول المنطقـة” و”احتـرام حقـوق اإلنسـان”. وتقود فرنسـا تحـرُّ
ة إلى التفاوض بشأن مستقبل برنامجها الصاروخي)٣(، وتبدو هذه المقترحات بمثابة  بالحاجة الملحَّ
اسـتجابة من الجانب األوروبّي لتفادي إسـهام الواليات المتَّحدة في تقويض االتِّفاق الذي تراه أوروبا 

ا. مهّمً
وكانـت المقترحـات المختلفـة مـن الشـركاء األوروبييـن مـن أهـم القضايـا المطروحـة أمـام إيـران 
ومجموعة ٥+١ في اجتماع لجنة االتِّفاق النووي المشتركة الذي 
كات ضمن  ُعقد في فيينـا في ١٦ مـارس ٢٠١٨. وتَُعّد هـذه التحرُّ
ـة لمعالجة األزمـة الراهنة التي يواجههـا االتِّفاق  الجهود األوروبيَّ
فـي ظـّل اإلصـرار األمريكـّي علـى إدخـال تعديـالت، كمـا تعكـس 
ـة فـي إقنـاع الواليـات المتَّحـدة بعدم االنسـحاب  الرغبـة األوروبيَّ
مـن االتِّفـاق فـي حـال قبـول إيـران بهـذه المقترحـات، ألن ذلـك 
ز الموقف األوروبّي ويدحض الحجج والمبررات األمريكيَّة  سيعزِّ

الداعمة لمشروعية عملية االنسحاب)٤(.
هذا التحوُّل في الموقف األوروبـيّ يبدو مختلًفا عن المواقف 
الصريحة السـابقة لرؤسـاء الدول األوروبيَّة الثالث الشـركاء في 
االتِّفـاق، وكذلـك موقـف مسـؤولة السياسـة الخارجيـة لالتِّحـاد 
األوروبـيّ فيدريـكا موغيريني التـي كانت تصـّب في بقـاء االتِّفاق 
الضغـوط  تشـديد  إن  القـول  يمكـن  ثَـمَّ  وِمـن  تعديـالت،  دون 
األمريكيَّـة فـي إطـار االتِّفـاق النـووي علـى أوروبـا قـد أسـفر عـن 

نتيجة واضحة.
مـن جهتهـا تـري إيـران أن انسـحاب الواليـات المتَّحـدة مـن 

)))  شورای عالی امنيت ونهادهای مسؤول ۴ گزينه را درصورت نقض برجام روی ميز دارند/ تشريح واکنش ايران به نقض 
http://cutt.us/sHLZg برجام، ۲۳/۱۰/۱۳۹۶، خبرگزاری فارس

goo.gl/ ,20(8 ,26 Melissa Quinn: White House: Trump ’prepared to potentially withdraw‘ from Iran deal, March  (2(
HqACmK

)))  کارشناس مسائل بين الملل: اروپا وآمريکا اختالفاتی درباره نحوه مواجهه با برنامه موشکی ايران دارند، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، 
http://cutt.us/uOLIf خبر گزاری تسنيم

http://cutt.us/HViJg ،آرايش ضد برجامی کاخ سفيد- علی بيگدلی، 2/26)/96))، خبر گزاری جمهوری اسالمی  (((
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االتِّفـاق النـووي جزء مـن االحتمـاالت القوية، كمـا أنها تبـدو منزعجة مـن تحـوالت الموقـف األوروبّي 
ورضوخه للضغوط األمريكيَّة، وإن كانت في وقت سابق لم تستبعد حدوث ذلك، ألنها إلى حّد بعيد ال 

تثق باألوروبيين)١(.
ـك بالجوانب القانونيـة لالتِّفـاق واتهـام الواليات  وتحاول إيـران في مواجهـة تلـك التحـوُّالت التمسُّ
المتَّحـدة بأنهـا هـي التـي لـم تلتـزم بتعهداتهـا ولـم تلتـزم ُمطلًَقـا بتنفيـذ االتِّفـاق النـووي، باعتبـار أن 
واشنطن انتهكت االتِّفاق النووي ١٩ مرة عبر إقرار عقوبات جديدة ضّد إيران منذ توقيع االتِّفاق، مع 
االسـتناد إلى اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بتعهداتها كافة ضمن إطار االتِّفاق 

النووي في تسعة تقارير رسميَّة متتالية)٢(.
فإيـران تـرى أن االتِّفـاق النـووي كان حصيلـة مفاوضـات طويلة وإحـدى المقايضـات التي تمـت)٣(، 
وأن هـذا االتِّفاق اكتسـب شـرعيته من قـرار مجلس األمـن رقـم ٢٢٣١، وِمـن ثَـمَّ ال يمكن إعـادة النظر 
فيه. كذلك اعتبرت إيران االنسـحاب األمريكّي مـن االتِّفاق النووي، فـي حال التزام باقـي أطرافه به، 
ال يمثل شـيًئا إليران، ألن عالقة إيران بالواليات المتَّحدة لم تتغير سـواء قبل االتِّفـاق أو بعده)٤(. وفي 
ح نائب رئيس لجنة األمن القومي البرلمانية  ظّل تلك التطوُّرات تعلن إيران التزامها باالتِّفاق، كما صرَّ
کمـال دهقانـي فیروز آبـادي أن “إيـران سـتظّل ملتزمـة باالتِّفـاق النـووي مـا دامـت جميـع أطراف 

المفاوضات تلتزم به”)٥(.
ويتلخص الموقف اإليرانّي في رفض التفاوض مرة أخرى أو فتح النقاش حول االتِّفاق النووي من 

جديد، كما ترفض أي اتِّفاق تكميلي أو ُملَحق يتضمن ما يطرحه األمريكّيون أو حتى األوروبيون.

ة جديدة ضّد إيران 3- عقوبات أمريكيَّ

ر الرئيـس األمريكـّي دونالد  على صعيـد العقوبـات األمريكيَّـة التـي تسـتهدف النِّظـام اإليرانـّي قـرَّ
ترامـب فـي ١٢ مـارس ٢٠١٨ “تمديـد حالـة الطـوارئ الوطنيـة ضـّد طهـران المفروضـة بموجـب 
المراسـيم التنفيذية في األعوام ١٩٩٥ و٢٠١٠ و٢٠١٢-٢٠١٣ لمدة عام واحـد، وأعلن ترامب أنه بعث 
إلى الكونغرس األمريكّي برسالة بهذا الشأن”، وهي العقوبات المفروضة على إيران وغير المرتبطة 
ا على سياسة النِّظام اإليرانّي  ببرنامجها النووي، وجاءت هذه العقوبات حسب بيان البيت األبيض رّدً
وسـلوكه المرتبـط بـ”تطويـر صواريـخ باليسـتية ودعـم اإلرهـاب الدولـي وانتهـاك حقـوق اإلنسـان”، 

بوصف ذلك السلوك يشكل خطًرا على األمن القومي والسياسة الخارجية واالقتصاد األمريكّي)٦(.
كذلـك فرضـت وزارة الخزانـة األمريكيَّـة فـي ٢٣ مـارس ٢٠١٨م عقوبـات علـى ١٠ إيرانّييـن علـى 
سـة “مبنـا” اإليرانيَّـة، وذلـك بتهمـة القيـام بـ”حملـة سـرقة معلوماتيـة” لصالـح النِّظام  عالقـة بمؤسَّ
، طالـت مئـات الجامعـات األمريكيَّـة والدوليـة وعشـرات الشـركات وقطاعـات مـن الحكومـة  اإليرانـيّ
األمريكيَّـة)٧(. إلى جانـب ذلك ألقـت السـلطات األمريكيَّة القبـض على علي صدر هاشـمي نجـاد، ٣٨ 

http://cutt.us/bmJvA بروجردی.. احتمال خروج آمريکا از برجام قوی است، ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، نامه نيوز  (((
7Zc(i/http://cutt.us ،2)  خبر گزاری جمهوری اسالمی: نقوی حسينی: آمريکا 9) بار برجام را نقض کرده است(

http://cutt. ،عراقچی: اميدواريم در کميسيون مشترک برجام به درک مشترکی از شرايط برسيم، ۲۴ اسفند ۱۳۹۶، انتخاب  (((
us/oMUp(

)))  باشگاه خبرنگاران جوان: آمريکا وفرانسه به دنبال ائتالف جديد عليه تهران/ ادامه بهانه  جويی های کاخ سفيد برای تحريم 
http://cutt.us/Ba9AR ،۱۳۹۶ ايران، ۲۶ اسفند

http://cutt.us/rS8dU ،5)  آمريکا کدام مواد برجام را نقض می کند؟، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، خانه ملت(
goo.gl/DqQbnL ،6)  ترامب يمدِّد حالة الطوارئ الوطنية ضّد إيران لعام واحد، )) مارس 8)20، روسيا اليوم(

goo.gl/dPTijp ،7)  واشنطن.. عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية، )2 مارس 8)20، العربية نت(
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عاًما، مواطـن إيرانـّي، بتهمة المشـاركة في مؤامـرة لاللتفاف علـى العقوبـات التي تفرضهـا الواليات 
المتَّحدة على إيران، وذلك بتحويل أكثر من ١١٥ مليون دوالر ُدِفَعت بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر 

النِّظام المالي األمريكّي)١(.
كذلك أدانت محكمة فـي الواليـات المتَّحـدة مواطًنـا إيرانّيًا-أمريكّيًا يُدَعـى “رضا أولنغيـان” كان 
اتُّهم ِمن َقبل بـ”محاولة شراء صواريخ أرض-جّو وقطع غيار طائرات إليران”، وأصدرت حكًما ضّده 
بالسـجن ٢٥ عاًما. وكانت وزارة العدل األمريكيَّة اتهمت أولنغيان من قبل بمحاولة فاشلة إلبرام عقد 

بهدف إرسال ٣٧٥ صاروًخا إلى الحكومة اإليرانيَّة في عام ٢٠٠٨)٢(.
وإذا كانـت الواليـات المتَّحدة فشـلت حتى اآلن فـي إقناع األطـراف األوروبيَّة الشـركاء فـي االتِّفاق 
النـووي مـع إيـران بموقفهـا مـن االنسـحاب مـن االتِّفـاق، فإنهـا نجحـت فـي اسـتمالتهم نحـو فـرض 
عقوبـات علـى إيـران للضغط علـى األخيـرة مـن أجل إعـادة النظـر فـي االتِّفـاق النـووي وفق الشـروط 
دتها الوقائع في ما بعد، فإن بريطانيا وفرنسا  األمريكيَّة التي وضعها ترامب. فطبًقا لوثيقة سـرية أكَّ
وألمانيـا اقترحـوا فرض عقوبـات جديـدة على إيـران إلقنـاع الواليـات المتَّحـدة بذريعة الحفـاظ على 
االتِّفـاق النـووي، وتفـرض تلـك الـدول َوْفًقـا لتلـك الوثيقـة عقوبـات أوروبيَّـة جديدة ضـّد إيران تشـمل 
عقوبات تخّص برنامج الصواريخ اإليرانيَّة، وعقوبات عن دور إيران في سـوريا. وأُرِسلَت هذه الوثيقة 
المشـتركة إلـى العواصـم األوروبيَّـة لكسـب دعـم جميـع الـدول الــ٢٨ األعضـاء فـي االتِّحـاد األوروبـّي 

لفرض مثل هذه العقوبات)٣(.
وأعلنـت الـدول األوروبيـة الثـالث أعضـاء مجموعـة ٥+١ فـي أثنـاء اجتمـاع لجنـة االتِّفـاق النـووي 
المشـتركة في فيينا عـن تلك العقوبـات. ويعتبـر األوروبّيـون هـذه العقوبات مغازلـة لترامـب للبقاء في 

االتِّفاق النووي)٤(.
ومـن الواضـح أن الموقـف األوروبـي مـن االتِّفـاق، رغـم التغييـر الـذي طـرأ عليه بعـد مباحثـات مع 
الجانب األمريكّي، يظّل متمسًكا ببقاء الصيغة القانونية لالتِّفاق، مع ممارسة مزيد من الضغط على 

إيران من خالل برامج مكثفة للعقوبات، كموقف وسط في الجدل الدائر حول االتِّفاق النووي.

ة لدور إيران اإلقليمي 4- مواجهة أمريكيَّ

على صعيد المواجهة اإلقليمية للدور اإليرانّي فتحت الواليات المتَّحدة باب التفاوض مع حكومة 
حيدر العبادي حول إنشـاء قاعدة عسـكرية دائمـة في منطقة خانقيـن بالقرب من الحدود المشـتركة 
بين إيران والعراق، وهذه القاعدة تسـمح للقوات األمريكيَّة بالوجود على الحـدود اإليرانيَّة، كما تفتح 
المجال للتحكم في الحدود البرية المشـتركة بين إيران والعراق، وِمن ثَمَّ قطـع الطريق على التواصل 
الجغرافي الذي تريد إيران من ورائه تدشين مشروعها اإلقليمي وممراتها البرية عبر العراق وسوريا 

وصواًل إلى البحر المتوسط)٥(.
كذلك أعلنت المملكة العربية السعوديَّة على لسان وزير الطاقة السعودّي، نيتها توطين دورة إنتاج 
الوقود النـووي فـي األراضي السـعوديَّة بمسـاعدة الواليـات المتَّحـدة األمريكيَّـة، بحيث يتـم تخصيب 

https://goo.gl/mLyxBz ،أمريكا تعتقل إيرانيًّا تحايل على العقوبات ضّد إيران، )2 مارس 8)20، العربية نت  (((
goo.gl/BsBGMB ،2)  آمريکا يک تبعه ايران را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد، ۲۴/۱۲/۱۳۹۶، خبرگزاری فارس(

https://goo.gl/XaecqB ،۱۳۹۶ رضا مير طاهر: ترامپ با شمشير اروپا برجام را می کشد، جوان آنالين، ۲۷ اسفند  (((
https://goo.gl/S(oU8Q ، سود و) زيان خروج از برجام برای دولت ترامپ، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، عصر إيران (  (((

)5)  آمريکا در پی احداث پايگاه نظامی دائمی در نزديک مرز ايران وعراق است/عربستان به دنبال مهندسی افکار عمومی عراق 
https://goo.gl/L92Q(p ،در انتخابات است، ۱۸ اسفند ۱۳۹۶،بصيرت
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اليورانيوم داخل المملكة، وذلك لموازنة الطمـوح النووي اإليرانّي، ومواجهة مخاطـر تحول إيران إلى 
دولة نووية في المسـتقبل)١(. كذلـك كان الملـّف اإليرانّي مـن أولويـات المباحثات التي جـرت بين ولي 
العهد السـعودّي األمير محمد بـن سـلمان، والرئيـس األمريكّي، خـالل زيـارة األول للواليـات المتَّحدة 
في مارس ٢٠١٨، وتكتسب الزيارة أهميتها في ظل التصعيد اإليرانّي غير المسبوق لسلوكها العدائي 
تجاه دول المنطقـة، وفي ظّل الدور البارز الـذي لعبته المملكة في تغيير الموقـف األمريكّي من إيران 

لْطة)٢(. منذ وصول ترامب إلى السُّ
كات األمريكيَّـة علـى المسـتوى اإلقليمي، ال سـيما  فـي المقابل فـإن إيـران تنظـر بحـذر إلـى التحـرُّ
تعطيل الواليـات المتَّحدة للعملية السياسـية في أسـتانة والعمل علـى إحياء مفاوضات جنيـف، وذلك 
من أجل منع إيران وحليفتها روسيا من تحويل مكاسبهما العسكرية على األرض إلى مكاسب سياسية 

على طاولة المفاوضات)٣(.

5- تطورات البرنامج الصاروخي

في الوقت الذي يعيد فيه االتِّحاد األوروبّي إحياء برامج العقوبـات ضّد برنامج إيران الصاروخي، 
وفي ظـّل العقوبـات األمريكيَّـة في هذا اإلطار كما سـبقت اإلشـارة، يشـير تقريـر وكالة االسـتخبارات 
م إلى لجنة الخدمات المسـلَّحة في مجلس الشـيوخ  العسـكرية التابعة لوزارة الدفـاع األمريكيَّـة المقدَّ
األمريكّي، إلى واحدة مـن أهّم قضايا العالقات، هي القـدرات الصاروخية اإليرانيَّـة، فيؤّكد أن إيران 
نجحت في نشر نظام روسـي مضاّد للطائرات وتحسـين قدراته. كذلك ذكرت وزارة الدفاع األمريكيَّة 
ـد ذلك ضابٌط بارز  أن إيران تمتلك اآلن صـاروخ أرض-جو بعيد المدى يتمتع بقدرة حركية عالية. وأكَّ
في الحرس الثـوري اإليرانّي، قال إن إيران رفعـت إنتاجها الصاروخي بثالثة أضعـاف على الرغم من 
الضغـوط والعقوبات األمريكيَّة. وحسـب مـا ذكره هذا المسـؤول فإن إيـران أصبحت من بيـن المراكز 

الخمسة األولى في العالَم في مجال الدفاع الجوي والطائرات دون طيار والقنابل الذكية)٤(.

ح خاتمة: انسحاب مرجَّ
يمكـن القـول إن ترامب نجح فـي تهيئة أجـواء مواتيـة لالنسـحاب األمريكّي مـن االتِّفاق، سـواء من 
خـالل التعديالت التـي أدخلها علـى إدارتـه أو الضغط علـى الشـركاء األوروبيين فـي االتِّفـاق، وهو ما 
ز فرص االنسـحاب ما لم تُبِد إيـران بوادر إيجابية من الشـروط التي وضعها ترامـب، كما أنه نجح  عزَّ
ات محّل الخـالف وغير المتعلقة بالملّف النـووي باالتِّفاق، بحيث إن تسـوية الخالفات  في ربط الملفَّ
تستلزم تضمين تلك القضايا، وفي مقدمتها البرنامج الصاروخي والسلوك اإلقليمي في االتِّفاق. في 
الوقت الذي اسـتمرت فيه وتيرة العقوبات، بل إنها قد زادت بتهديد الجانب األوروبي بإحياء برامجه 
للعقوبات، وهو ما سـيمثِّل ورقة ضغط قوية علـى إيران، كما أنه سـيفرغ االتِّفاق النـووي من مضمونه 

وسيؤثر على نتائجه بالنسبة إلى إيران.

)))  رياض، واشنگتن، يک توافق هسته ای وبرجام چرا عربستان نمی تواند خودش را با ايران مقايسه کند؟،27 اسفند 96))، 
http://cutt.us/z8(RB

goo.gl/AqQBRK ،2)  الجبير: الرؤى متطابقة مع أمريكا في مواجهة خطر إيران على العاَلم، عکاظ(
goo.gl/kuPtHK رفض أمريكي لمؤتمر سوتشي السوري: موسكو مستاءة، العربي الجديد  (((
goo.gl/rcLMzo ,20(8 ,(( New York Post: Iran‘s threat keeps on growing, March  (((
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فاق النووي ة ومسؤولية تعديل االتِّ ثانًيا: الترويكا األوروبيَّ

دها الرئيـس األمريكـّي دونالـد ترامب لكل مـن إيـران والترويكا  مع اقتـراب انتهـاء المهلة التـي حدَّ
ـة )بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا( باعتبارهم الـدول الثـالث األوروبيَّـة األعضاء في حلـف الناتو  األوروبيَّ
عيـن علـى االتِّفـاق النـووي اإليرانـّي، للوصـول إلـى تعديـل مقبـول لالتِّفـاق النـووي، تصاعـدت  الموقِّ
ـة للوصول إلـى التعديـل المطلـوب خالل شـهر مـارس ٢٠١٨م  كات مسـؤولي هـذه الـدول األوروبيَّ تَحـرُّ

موضوع التقرير.

فاق 1- مهلة ترامب وأهداف تعديل االتِّ

َدت بــ١٢٠ يوًمـا كان ترامـب أعلنهـا فـي ١٢ ينايـر ٢٠١٨م، علـى أن تنتهـي يـوم ١٠  المهلـة التـي ُحـدِّ
يها في ما  مايو، وذلك للوصول إلى اتِّفاق ملحق يتضمن حدوًدا واضحة ال يمكن للنظام اإليرانّي تَخطِّ
يتعلق بالصواريخ الباليسـتية، وعلى أن يتضمن شـروًطا يكون من شـأنها دائًما منع إيـران من امتالك 
سالح نووي، مع سـماح إيران بالتفتيش الفوري لكل المواقع التي طلب المفتشـون الدوليون تفتيشها، 
مع الربـط الصريح بيـن برنامج األسـلحة النوويـة وبرنامـج الصواريخ بعيدة المـدي، بما يجعـل إجراء 

طهران اختبارات صواريخ سبًبا في فرض “عقوبات صارمة”)١(.

2- رّد فعل إيران على المهلة

على أثـر إعـالن ترامب صـدر عـن إيـران ردود أفعال تجمـع بين عـدم التصديـق بأن ترامب سـوف 
يُقِدم علـى الخروج مـن االتِّفاق النووي)٢( علـى الرغم من تأكيـد ترامب حتمية تنفيذ تهديـده في حالة 
ل إلى اتِّفاق، مع التهديد المماثل بأن إيران سـوف تخرج من االتِّفاق وأن تمسـكت به بقية  عدم التوصُّ
الـدول الموقعة في حـال خـروج الواليـات المتَّحـدة)٣(، واقترن هـذا كلـه بدعـوة الترويـكا األوروبيَّة إلى 

إلزام الواليات المتَّحدة باالتِّفاق النووي بداًل من مجاراتها في الدعوة إلى تعديل االتِّفاق)٤(.

http://cutt.us/DeCwo ،ترامب يحدِّد مهلة “إلصالح عيوب” التفاق النووي اإليراني، رويترز  (((
http://cutt.us/VAQ0I ،2)  ظريف: آمريکا نمی تواند برای برجام شرط بگذارد، دنياي اقتصاد(

http://cutt.us/RcflK ،عراقچی: اگر آمريکا از برجام خارج شود، ايران هم خارج می شود، ايسنا  (((
http://cutt.us/U(r8Q ،ظريف: اروپا به جای مماشات با آمريکا اين کشور را ملزم به رعايت برجام کند، مهر  (((
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فاق النووي ة للحفاظ على االتِّ كات الدول األوروبيَّ 3- تحرُّ

من منطلق رغبـة الـدول األوروبيَّة في اسـتمرار االتِّفاق النـووي، ومواصلـة التعـاون االقتصادي مع 
إيران، كانت استجابة الدول األوروبيَّة سريعة للمطلب األمريكّي، فقد أعلن وزير الخارجية األمريكّي 
السـابق ريكس تيلرسـون بعـد لقائـه المسـؤولين البريطانييـن فـي ٢٢ يناير، أنـه تـم االتِّفاق مـع الدول 
األوروبيَّـة على تشـكيل مجموعـة عمل بهـدف “إصالح االتِّفـاق النـووي”)١(، ثـم أجرى مسـؤولو الدول 
األوروبيَّة الثالث باإلضافة إلى إيطاليا مباحثات مع المسـؤولين اإليرانّيين على هامش مؤتمر ميونخ 
ـان بـأن هـذه المباحثـات تناولـت دور إيـران في  ح ديبلوماسـيان أوروبيَّ لألمـن فـي فبرايـر)٢(، وقـد صـرَّ
حـرب اليمـن، وأعربـا عـن أملهمـا فـي أن تتنـاول الجولـة الثانيـة مـن المباحثـات دور القـوات الحليفة 

إليران في جنوب لبنان وجنوب سوريا)٣(.
وعلى الجانب اآلَخر أعلن المتحدث الرسـمي لوزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسـمي عن إجراء 
د بشأن الوجود اإليراني في دول  مباحثات مع الدول األوروبية، لكنه أكد عدم التوصل إلى اتفاق محدَّ

المنطقة.

ك الفرنسي 4- التحرُّ

الة التي أعلنها الرئيس الفرنسـي  كات األوروبيَّة، إعمااًل للديبلوماسـية الفعَّ رت فرنسـا التحرُّ تَصدَّ
ـْلطة، وبدافع الرغبة في الحفاظ على المكاسـب التي حققتها كأكبر  جون ماكرون مع بداية توليه السُّ
شـريك اقتصادي أوروبي إليران بعد توقيع االتِّفـاق النووي، من خالل توقيع شـركات توتـال وإيرباص 
ورينو وبيجو الفرنسية عقوًدا سخية مع إيران)٤(، فضاًل عن مخاوفها من تنامي القدرات الصاروخية 

اإليرانيَّة وإمكانية حملها رؤوًسا نووية.
مـه الرئيس الفرنسـي لنظيـره اإليرانّي على هامـش اجتماع  كات الفرنسـية بعرٍض قدَّ بدأت التحـرُّ
ـة لألمـم المتَّحـدة فـي سـبتمبر الماضـي، مفـاده ضـرورة بـدء المباحثـات حـول وضـع  الجمعيـة العامَّ
االتِّفاق النووي ما بعد ٢٠٢٥م، وهو موعد انتهاء االتِّفاق ورفع معظم القيود المفروضة على األنشطة 
ا من هذه القيود يجب أن يكون  النووية اإليرانيَّة، وقد نقل ماكرون وجهة نظر األمريكّيين عن أن كثيـرً

دائًما، مع تأكيده أن فرنسا متمسكة باالتِّفاق النووي)٥(.
م ماكرون هذا العرض قبل مهلة الـ١٢٠ يوًما بدياًل من دعوة الواليات المتَّحدة إلعادة التفاوض  قدَّ
بشـأن االتِّفاق، ربما إلدراكـه أن التفاوض مع اإليرانّيين يسـتغرق سـنوات عدة، ولعل السـنوات السـبع 
المتبقية من عمر االتِّفاق تكفي بالكاد للوصل إلى تعديل له، وِمن ثَمَّ فمن األفضل بدء التفاوض حول 

الوضع بعد انتهاء االتِّفاق النووي.
اّتسـم الـرّد اإليرانـّي علـى عـرض ماكـرون باالندفـاع نحـو فكـرة التآمـر والعمـل بالوكالـة لصالـح 
الواليـات المتَّحـدة وإسـرائيل، مـع التلويـح بإلغـاء االتِّفاقيـات االقتصاديـة المبرمة معهـا)٦(، هـذا على 
المستوى غير الرسمّي، أما التصريحات الرسميَّة لروحاني فأكَّدت أن حذف جزء من االتِّفاق النووي 

http://cutt.us/FJAeB ،با نزديک شدن به ضرب الجل ترامپ اروپا گفتگو با ايران را آغاز کرد، اقتصاد نيوز  (((
http:// ،2)  ديپلمات های اروپايی گفتگو با مقامات ايرانی درباره نقش جمهوری اسالمی در منطقه را تاييد کردند، راديو فردا(

cutt.us/ELmb(
)))  ايران و۴ کشور اروپايی در مورد نقش ايران در يمن گفتگو کرده اند / ديپلمات اروپايی: دور بعدی گفتگو ها در مورد سوريه 

http://cutt.us/XhXGW ،ولبنان، ميزان
(ixcZ/http://cutt.us ،فرانسه؛ مهم ترين شريک اقتصادی ايران بعد از برجام، دنياي اقتصاد  (((

http://cutt.us/gEL2d ،5)  ماکرون در ديدار با روحانی پيشنهاد مذاکرات هسته ای جديد با ايران را مطرح کرد، مهر(
http://cutt.us/nUGDy ،6)  جواد لريجانی مطرح کرد:قراردادهای خودروسازی با فرانسه لغو شود، آنا(
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أو إضافة جزء آخر يعني انتهاء االتِّفاق برمته)١(، بما يعني رفض اقتراح ماكرون.
اتجه التحرُّك الفرنسي إلى اإلشارة إلى أن عدم الوصول إلى اتِّفاق لن يعني سوى الحرب وإشعال 
حرب في الشـرق األوسـط حالّيًـا يعني الجنـون، وهـو ما قالـه ماكرون لـكل من ترامـب واإليرانّييـن)٢(، 
ـة مع عـدم وضـوح مالمـح االتِّفـاق المـراد الوصـول إليه مـن قبـل الواليـات المتَّحدة حتى شـهر  بخاصَّ

ل لالتِّفاق النووي. ك اإليرانّيين بعدم تعديل االتِّفاق أو توقيع اتِّفاق مكمِّ نوفمبر الماضي، وتَمسُّ

ل فاق المكمِّ 5- أولويات التفاوض في االتِّ

مع اقتراب مهلة الـ١٢٠ يوًما من االنتهاء بدأت الدول األوروبيَّة وعلى رأسـها فرنسـا، إجراء عملية 
ترتيـب األولويـات فـي التفـاوض مـع إيـران، أو بمعنـى أدّق الوصـول إلـى حّل فـي نقـاط يمكـن أن تنزع 
الت اإليرانيَّة في منطقة الشـرق  فتيل األزمة ولو مرحلّيًا، فكانت قضيتا البرنامج الصاروخي والتدخُّ
األوسـط همـا اللتين تـم التركيز عليهمـا كقضيتيـن ملّحتيـن، مع إرجـاء الحديـث عن مسـألة التفتيش 
الفـوري للمواقـع اإليرانيَّـة كافـة، ومـّد أجـل البنـود التـي من شـأنها منـع إيـران من ممارسـة أنشـطتها 

النووية بشكل دائم.

6- زيارة وزير الخارجية الفرنسي إليران

حَمـل وزيـر الخارجيـة الفرنسـي جـون إيـف لودريـان فـي زيارتـه لطهـران فـي الخامـس مـن مارس 
٢٠١٨م، ثـالث موضوعـات للتباحث فيها مـع المسـؤولين اإليرانّييـن، هي االتِّفـاق النـووي والصواريخ 
الباليسـتية واالنتشـار العسـكري إليـران فـي الشـرق األوسـط، فـي حيـن أعلـن المسـؤولون اإليرانّيون 
مـراًرا، أنـه لـن تجـري مباحثات خـالل زيـارة وزيـر الخارجيـة الفرنسـي علـى جـدول أعمـال مباحثات 

الجانبين إال حول االتِّفاق النووي)٣(.
رات منطقيـة لوضـح حـدود للبرنامـج الصاروخـي اإليرانـّي، إذ قـال إن البرنامج  م لودريـان مبـرِّ قدَّ
الصاروخي اإليرانـيّ يتضمن صواريخ بعيـدة المدى تصل إلى عـدة آالف من الكيلومتـرات، وهو ما ال 
يتوافق مع قرارات مجلس األمن، وبما يفوق حاجة إيران في الدفاع عن حدودها، وعلى إيران أن تهتّم 

بالمخاوف المثارة حول صواريخها، إذا لم تدرس إيران الموضوع سوف تتعرض لعقوبات جديدة)٤(.
لم يتـواَن المسـؤولون اإليرانّيون عـن توجيـه التحذيـرات والتهديدات إلـى فرنسـا إزاء الخوض في 
ح المتحـدث الرسـمّي باسـم الخارجيـة اإليرانيَّـة  موضـوع القـدرات الصاروخيـة اإليرانيَّـة، فقـد صـرَّ
بأن تصريحات وزير الخارجية الفرنسـي بشـأن البرنامج الصاروخي تكرار لكالمه غيـر الالئق الذي 
ر وزير الخارجيـة اإليرانّي عباس عراقتشـي الـدول األوروبيَّة من فرض  سـبق أن قاله، ومن جانبه حذَّ
عقوبات علـى إيـران وأنها بذلك تكـون قد ارتكبـت خطـًأ كبيـًرا، وأن أي عقوبة بـأي ذريعة إذا مـا أدَّت 
إلى عودة عقوبات كانت أُلِغيَت أو يكون من شأنها تقليص أثر إلغاء العقوبات، سيكون انتهاًكا لالتِّفاق 
النووي، وفي النهاية أعلن ظريـف أن تناول االتِّحـاد األوروبـيّ والواليات المتَّحدة لموضـوع الصواريخ 

د االتِّحاد األوروبّي بقطع المباحثات الثنائية)٥(. د استمرار االتِّفاق النووي، ثم هدَّ الباليستية يهدِّ

)))  روحانی در تماس تلفنی ماکرون: اجرای کامل ودقيق برجام، آزمون مهمی برای ساير همکاری ها است، صبح سايت خبري 
http://cutt.us/n(O(T ،تحليلي

)2)  ماکرون: به ترامپ گفتم چه گزينه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزينه ات جنگ با ايران است، بايد بگويم اين 
http://cutt.us/h7Izg ،ديوانگی است، انتخاب

http://cutt.us/WfYrt ،وزير امور خارجه فرانسه در راه ايران، باشگاه خبرنگاران ايران  (((
2Bc9D/http://cutt.us ،تاکيد لودريان بر توجه ايران به نگرانی ها درباره موشک های بالستيک، ايسنا  (((

http://cutt.us/XCkev ،5)  فرانسه خواستار تحريم برنامه موشکی ايران شدن بي بي سي فارسي(
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علـى المسـتوى غيـر الرسـمّي تـرى إيـران أن بيـن فرنسـا وبريطانيـا توزيـع أدوار في الضغـط على 
دان  إيران، فاألولى تضغط من خـالل البرنامج الصاروخي، والثانية من عبر القضايـا اإلقليمية، وتهدِّ
بتنفيذ عقوبات اقتصاديـة على إيران، فـي حين أنهما اللتـان َجنَتَا مكاسـب اقتصادية مـن التعاون مع 

إيران بعد االتِّفاق النووي، وِمن ثَمَّ فالعقوبات ستُلِحق الضرر بهما أكثر من إيران)١(.
على المسـتوى الداخلـي زادت الضغوط الفرنسـية والبريطانيـة على إيـران الهجوَم الـذي تتعرض 
له حكومة روحاني من التيَّار المحافظ الموالي للمرشـد، إذ اعتبـر أن أداء حكومة روحاني المتخاذل 

ؤ الدول األوروبيَّة على إيران)٢(. على مستوى السياسة الخارجية هو السبب في تجرُّ
أما تيَّار االعتدال الموالي لروحاني فرأى أن فرنسـا تتبع سياسـة مسـتقلة عن الواليـات المتَّحدة، 
لكن كما أن التوازن اإلقليمي مهّم للمسـؤولين في فرنسا، فالسياسة االستقاللية إليران في المنطقة 
يجـب أن ال يغفلهـا ماكـرون ولودريـان، وأي دولـة مسـتقلة ال تسـمح بمحادثات بشـأن تحجيـم قدراتها 
الدفاعية مع أي دولة، وإيران لن تُخِضع قدراتها الدفاعية واألمنية للمساومة، إال في حالة التفاوض 

حول أمن المنطقة بشكل كامل، وإقامة توازن دفاعي وتسليحي بها)٣(.

7- محورية البرنامج الصاروخي اإليرانّي في المطالب الغربية

من خالل رصد تصريحات المسـؤولين الغربيين منذ إعالن مهلة ترامب، يتبيـن بوضوح أن الركن 
األساسي في المطالب الغربية بتعديل االتِّفاق النووي، يتمحور حول البرنامج الصاروخي، على األقل 

في الوقت الحالي:
التصريحاملصدرالتاريخ

حتديد مهلة الـ١٢٠ يوًما لتعديل االتِّفاق النوويالواليات املتَّحدة١٢ يناير ٢٠١٨

االتِّفاق النووي جعل العالَم أكثر أمًناالدول األوروبيَّة١٤ يناير ٢٠١٨

٣٠ يناير ٢٠١٨
نيكي هيلي سفيرة 
أمريكا في األمم 

املتَّحدة
في حالة اتخاذ إجراء ضّد البرنامج الصاروخي اإليرانّي 

سنبقي في االتِّفاق النووي

وزير اخلارجية ٣١ يناير ٢٠١٨
األملاني

نحن ملتزمون باالتِّفاق النووي، وقلقون من البرنامج 
الصاروخي اإليرانّي

سفير بريطانيا لدى ٨ فبراير ٢٠١٨
الواليات املتَّحدة

نحن بصدد التباحث مع الواليات املتَّحدة في ما يتعلق 
بالبرنامج الصاروخي اإليرانّي

أطالب باحلفاظ على االتِّفاق النووي والرقابة الدولية الرئيس الفرنسي١٤ فبراير ٢٠١٨
على البرنامج الصاروخي اإليرانّي

http://cutt.us/cuN0L ،دلل فرانسوی در تهران، جوان اونالين  (((
http://cutt. ،2)  بيانيه وزارت خارجه فرانسه نتيجه طبيعی انفعال وخودباختگی سياسی دستگاه ديپلماسی ايران است، فارس(

us/Bn(DN
)))  علی اکبر فرازي، ديپلمات سابق ايران در اروپا در گفت وگو با »ايران« :ايران از گفت وگوهای بدون شرط با اروپايی ها 

http://cutt.us/AH(c( ،استقبال کند، ايران
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التصريحاملصدرالتاريخ

١٨ فبراير ٢٠١٨
الواليات 

املتَّحدة مخاطبة 
الديبلوماسيني 

األوروبّيني

تعهدوا باتخاذ موقف ضّد القدرات الصاروخية 
اإليرانيَّة، وسوف نبقي في االتِّفاق النووي)١(

يتضـح مـن هـذه التصريحـات أن لـدي الواليـات المتَّحـدة قناعـة بـأن تنفيـذ قيـود علـى البرنامـج 
الصاروخي اإليرانّي فقط أمر كاٍف للبقاء في االتِّفاق النـووي دون تقديم أي تنازالت من إيران في ما 
يتعلق ببقية البنود، وأهمها أنشطتها العسكرية في الشـرق األوسـط، كما أن األوروبّيين يسيرون وراء 
الواليـات المتَّحدة في هـذا االتجـاه وإن كانوا أكثر ميوعـة مع إيران نظـًرا إلى مصالحهـم االقتصادية 
معهـا التـي كونوهـا خـالل سـنوات مـا بعـد االتِّفـاق النـووي، لكـّن أطراًفـا إقليميـة كإسـرائيل ترفـض 
المرحلية في تعديل االتِّفاق النووي، وترى أنه يجب إجراء كل التعديالت الالزمة على االتِّفاق النووي 

دفعة واحدة أو إلغاؤه كاماًل)٢(.١(.
إجمااًل ترفـض إيران التفـاوض علـى برنامجهـا الصاروخي، ونفـس األمر فـي ما يتعلق بأنشـطتها 
العسـكرية فـي الشـرق األوسـط، ومن ثـم فعلـى جميـع األطـراف الموقعـة علـى االتِّفـاق النـووي، وهي 
إيران والواليات المتَّحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن يوضحوا موقفهم من خروج 

الواليات المتَّحدة من االتِّفاق النووي في حالة تنفيذ ترامب تهديده، وهو االحتمال األقرب للحدوث.
وفـي إطـار السـعي للوصـول إلـى حـّل، عـرض أحـد المتخصصيـن األمريكّييـن وجهـة نظـر جديرة 
بالتأمـل. يقـول مارك فيتـز باتريـك مديـر المعهـد الدولـي للدراسـات االسـتراتيجية، إن التفـاوض مع 
طرف علـى شـيء لـم يمتلكـه يَُعـّد أسـهل كثيًرا مـن التفـاوض علـى شـيء يمتلكـه فعلّيًـا، وِمـن ثَـمَّ يجب 
التفـاوض اآلن مـع إيـران علـى الصواريـخ العابـرة للقـارات والصواريخ التـي يصـل مداها إلـى ٣ آالف 
كيلومتر، وهي التي لم تصل إلى تقنية تصنيعها حتى اآلن، أو هي غيـر راغبة في إنتاجها، مع ضرورة 

قبول جزء من واقع امتالك إيران ترسانة صاروخية)٣(.)٢(.
ي الواليات  هـذا المقتـرح، علـى الرغـم مـن منطقيتـه واحتمالية قبـول إيـران بـه، ينطـوي علـى تََخلِـّ
د القـوات  المتَّحـدة عـن حلفائهـا فـي منطقـة الخليـج العربـي ويشـرعن المتـالك إيـران ألسـلحة تهـدِّ

األمريكيَّة المنتشرة في الشرق األوسط، وربما تهديد بعض دول جنوب وشرق أوروبا.
في المقابل يرى بعـض المحللين في إيران ضـرورة تعديل االسـتراتيجية اإليرانيَّة فـي التعامل مع 
ملف االتِّفاق النـووي، من خالل عـدة نقاط، أهمها اسـتخدام الـدول األوروبيَّة كحائـط صّد للضغوط 
األمريكيَّة، وإجراء تعديالت في الجهاز الديبلوماسي اإليرانّي، وأولها تغيير وزير الخارجية اإليرانّي، 

كات األمريكيَّة)٣(. وانتهاج سياسة هجومية وعدم االكتفاء بإصدار ردود األفعال على التحرُّ
اآلن أمـام الموقعيـن علـى االتِّفـاق النـووي أربعـة متغيـرات: تعديـل االتِّفـاق، وعـدم تعديـل االتِّفـاق، 
والوصول إلى اتِّفاق حول البرنامـج الصاروخي، وعدم الوصول إلى اتِّفاق حـول البرنامج الصاروخي. 
ومن هذه المتغيـرات األربعة تتولد سـبعة احتماالت، كل منها سـوف يـؤدِّي إلى خلق ائتالفـات جديدة 

 http://cutt.us/HbA8d ،برجام موشکی؛ چرا وچگونه؟، انديشكده راهبرد تبيين (((
http://cutt.us/rMiqZ ،2) نتنياهو: برجام را “كامل اصالح” كنيد يا “كامل لغو”ن تابناك(

http://cutt.us/NOPPE ،پيشنهاد يک کارشناس آمريکايی برای کشاندن ايران پای ميز مذاکره موشکی، تابناک (((
http://cutt.us/2Vqk9 ،لزوم تغيير در سياست های ايران در قبال برجام، سياست روز  (((
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بين الفاعلين الستة حول محورين أساسيين: “األنشطة النووية” و”البرنامج الصاروخي اإليرانّي”، 
وستكون االحتماالت على النحو التالي)١(:

روسيا أمريكاأوروباإيراناحلالة
النتيجةوالصني

قبول تعديل ١
------------االتِّفاق النووي

بداية املباحثات 
والوصول إلى اتِّفاق 

جديد يتضمن 
النشاطات العسكرية 
اإلقليمية والبرنامج 

الصاروخي

٢
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

عدم قبول تعديل 
االتِّفاق النووي

تأكيد تعديل 
االتِّفاق النووي

عدم قبول 
تعديل 
االتِّفاق 
النووي

خروج أمريكا من 
االتِّفاق النووي وعودة 

العقوبات النووية 
أحادية اجلانب من قبل 

الواليات املتَّحدة

٣
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

قبول تعديل 
االتِّفاق النووي

التأكيد على 
تعديل االتِّفاق 

النووي

عدم قبول 
تعديل 
االتِّفاق 
النووي

تكوين جبهة “روسيا 
والصني وإيران” ضّد 

“أوروبا وأمريكا”

٤
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

قبول تعديل 
االتِّفاق النووي

تأكيد تعديل 
االتِّفاق النووي

قبول 
تعديل 
االتِّفاق 
النووي

تكوين جبهة ٥+١ ضّد 
إيران وبداية الضغوط 
الدولية لتعديل االتِّفاق 

النووي

٥
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

عدم قبول تعديل 
االتِّفاق النووي 
وتقدمي مقترح 
يتعلق باألنشطة 

العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

املوافقة على 
عدم تعديل 

االتِّفاق النووي 
واالكتفاء بقبول 
مقترح أوروبّي 
يتعلق باألنشطة 

العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

عدم 
التوافق 

مع أوروبا 
وأمريكا

تكوين جبهة “روسيا 
والصني وإيران” ضّد 

“أوروبا وأمريكا”

http://cutt.us/lX8PR ،نامدار وندايی سالر، ظهور وسقوط ائتالف بازيگران برجام، انديشکده راهبردی تبيين  (((
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روسيا أمريكاأوروباإيراناحلالة
النتيجةوالصني

٦
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

عدم قبول تعديل 
االتِّفاق النووي 
وتقدمي مقترح 
يتعلق باألنشطة 

العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

املوافقة على 
عدم تعديل 
االتِّفاق النووي

واالكتفاء بقبول 
مقترح أوروبّي 
يتعلق باألنشطة 

العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

التوافق 
مع أوروبا 

وأمريكا

تكوين جبهة ٥+١ ضّد 
إيران وبداية الضغوط 
الدولية لتعديل االتِّفاق 

النووي

٧
عدم قبول 

تعديل االتِّفاق 
النووي

عدم قبول تعديل 
االتِّفاق النووي 
وتقدمي مقترح 
يتعلق باألنشطة 

العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

رفض عدم 
تغيير االتِّفاق 
النووي ورفض 

املقترح 
األوروبّي 
اخلاص 

باألنشطة 
العسكرية 
اإلقليمية 
والبرنامج 
الصاروخي 

اإليرانّي

-

خروج الواليات املتَّحدة 
من االتِّفاق النووي 
وعودة العقوبات 

أحادية اجلانب من قبل 
الواليات املتَّحدة

مـن خـالل هـذه االحتمـاالت السـبعة نـرى أن انقسـام الـدول الموقعـة علـى االتِّفـاق إلـى تحالفيـن هـو 
، نتيجة ارتباط  ة مـع ترجيح ميل الـدول األوروبيَّة لصالـح الموقف األمريكـيّ األقرب للحـدوث، بخاصَّ
ك إيران بعدم التفاوض على برنامجها الصاروخي، ومن ثم سيكون  مصالحها بها، باإلضافة إلى تَمسُّ
تحالف إيران وروسـيا والصين في مواجهـة الواليات المتَّحـدة وأوروبا، وهو نفس وضـع ما قبل توقيع 
دة،  االتِّفاق النـووي، وتكـون إيران هـي الرابحـة كذلك، فقـد اسـتفادت باإلفراج عن أمـوال كانـت مجمَّ
دهـا خـالل السـنوات الثالث  وأقامـت عالقـات اقتصاديـة جيـدة مـع كثيـر مـن الـدول، فضـاًل عـن تمدُّ

الماضية.

تفاعالت األحداث
ر الرئيس األمريكـيّ دونالـد ترامـب فـي ١٢ مـارس ٢٠١٨ “تمديـد حالـة الطـوارئ الوطنية ضّد  « قـرَّ
طهران المفروضـة بموجـب المراسـيم التنفيذيـة فـي األعـوام ١٩٩٥ و٢٠١٠ و٢٠١٢-٢٠١٣ لمـدة عام 

واحد.
« أقال ترامب في ١٣ مـارس ٢٠١٨، وزير الخارجية ريكس تيلرسـون، وقال إنـه “كانت لديه خالفات 

معه بشأن االتِّفاق النووي مع إيران”.
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« ُعقد اجتمـاع لجنة االتِّفـاق النووي المشـتركة فـي فيينا فـي ١٦ مـارس ٢٠١٨ بين إيـران ومجموعة 
ح المتحدث باسـم لجنـة األمن القومـي والسياسـة الخارجيـة البرلمانية  ٥+١، وفي هـذا الصدد صـرَّ
سيد حسين نقوي حسيني، بأن اختيار جون بولتون لمنصب مستشار األمن القومي األمريكّي يحدث 

بهدف مزيد من الضغوط والسياسات العدائية ضّد إيران في األيام القادمة.
« أعلن البيت األبيض في ٢٧ مارس ٢٠١٨ أن “الرئيس األمريكّي دونالد ترامب مسـتعّد لالنسحاب 

من االتِّفاق النووي اإليرانّي إذا لم يشهد تغييًرا”.
« فرضت وزارة الخزانة األمريكيَّة في ٢٣ مارس ٢٠١٨ عقوبات على ١٠ إيرانّيين.

ح المرشـد األعلى على خامنئـي في ٨ مـارس ٢٠١٨ بأن إيـران لن تتفـاوض مع أمريـكا وأوروبا  « صرَّ
على وجودها في الشرق األوسط.

« قال الرئيـس اإليرانّي حسـن روحانـي في ٢٥ مـارس ٢٠١٨ إنه “لم يسـبق لواشـنطن أن فِشـلَت في 
األمـم المتَّحـدة ومجلـس األمـن الدولـي فـي مواجهـة إيـران، لكنها فـي الفتـرة األخيـرة فشـلت لمرات 

عديدة”.
« دعـا وزيـر الخارجيـة اإليرانـّي جـواد ظريـف الـدول األوروبيَّة إلـى الضغـط علـى الواليـات المتَّحدة 

لتنفيذ تعهداتها.
« إيران تعلن أن ستنسحب من االتِّفاق النووي في حالة انسحاب الواليات المتَّحدة.
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الشأن  الداخلي

الملّف اآليديولوجي
« تنامي شعبية التيَّار الشيرازي.

« ضغط النِّظام اإليرانّي على تيَّار الشيرازية بالداخل قد يؤدِّي إلى عملية هجرة تؤدِّي إلى دعم 
التيَّار بالخارج.

« تعامل النِّظام األمني مع التيَّار الشيرازي أثبت عدم قدرة األخير على الحوار وكسب المعارك 
الفكرية.

الملّف السياسي
الزلزال، فإن معاناة المواطنين في عدد من مناطق وقرى  « رغم مرور أكثر من ٤ أشهر على 

ًرا به. كرمانشاه مستمرة، ال سيما في منطقة سربل ذهاب التي تَُعّد من أكثر المناطق تَضرُّ
« أظهرت االحتجاجات على زيارة حسن روحاني لمناطق كرمانشاه السخط الشعبي الكبير من 

وعوده المتكررة التي لم يتحّقق منها إال قليل.
« تم تأجيل زيارة روحاني الثانية لكرمانشاه عدة مرات بسبب خشية تَعرُّضه النتقادات واحتجاجات 

مشابهة لتلك التي شهدتها زيارته األولى التي لتلك المناطق عقب الزلزال.
« في حال قبول استقالة عمدة طهران، قد يتنافس عدد كبير من أقطاب التيَّار اإلصالحي لكسب 

ًحا لالنتخابات الرئاسية. يَّة صاحبه في فرض نفسه مرشَّ هذا المنصب، ألهمِّ
بالملّف العسكري واألمني

« وجود نقص حاّد في عدد مروحيات القوات المسلَّحة اإليرانيَّة، وتدنِّي قدرات الموجود لديها.
« عدم البدء في تنفيذ اتِّفاقات التصنيع مع روسيا التي ُعقدت منذ عام ٢٠١٥م.

د اسمين لمروحيتين قديمتين يزيد عمرها  « المروحيتان “شب أويز” و”فجر” اإليرانّيتان مجرَّ
على ٤٠ عاًما.

روسية،  مروحيات  غيار  قطع  من  ع  وتُجمَّ الوحيد،  اإليرانّي  اإلنتاج  هي  “شاهد”  المروحية   »

الخالصة واالستنتاجات
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ك رولز رويس ُهّرب إلى إيران، وإن كان المنتج منها حتى اآلن قلياًل للغاية، وتواجه روسيا  ومحرِّ
كات لمروحياتها بعد توتُّر عالقاتها مع أوكرانيا. صعوبات في توفير محرِّ

« وعود روحاني بالحفاظ على البيئة األكاديمية للجامعات وإنهاء الوجود األمني فيها قد تصطدم 
بمخاوف األصوليين المتشددين من النشاطات السياسية المتزايدة للتكتالت الطالبية.

« األحكام الصادرة بحّق الطالب الذين شاركوا في التظاهرات األخيرة هي محاولة لردع الطالب 
مة لمحاكمات أخرى. عن المشاركة في أي احتجاجات قادمة ضّد النِّظام، وقد تكون مقدِّ

في الملّف االقتصادي
إلى  إنتاج الصلب وتصدير جزء من اإلنتاج  إيران من تحقيق ترتيب متقدم دولّيًا في  « تمكنت 
ر صاٍف للصلب، عاكًسا  عدة دول، وتحولت إيران منذ عامين تقريًبا من مستورد صاٍف إلى مصدِّ
واألنابيب، ومع هذا  السيارات  المحلية عدا صناعة  التنمية  الطلب عليه في أغراض  انخفاض 

تهدف إيران إلى إنتاج أكثر من ِضعَفي إنتاجها الحالي من الصلب بحلول ٢٠٢٥.
« أظهرت نتائج استطالع رأي إيرانيَّة أن ٤٠% من الشباب اإليرانّي الباحث عن عمل خالل العام 
الت البطالة أعلى بكثير في المحافظات الحدودية  اإليرانّي المنقضي ظّل عاطاًل عن العمل، ومعدَّ
في  المماثلة  التنمية  إلى  المناطق  تلك  افتقار  يعكس  ا  ِممَّ الفارسيَّة،  غير  العرقيات  تضّم  التي 

محافظات أخرى.
« تسعى إيران لزيادة إنتاجها النِّْفطي بهدف خفض األسعار لإلضرار بالمملكة العربية السعوديَّة 

ُقبيل طرح أسهم أرامكو في السوق العالَميَّة.

الشأن العربي
بسبب  كبيًرا  ًيا  تحدِّ العراقية  البرلمانية  االنتخابات  معترك  الداخلة  الوطنية  التيَّارات  تواجه   »

دخول فصائل الحشد الشعبي الموالية إليران االنتخابات العراقية.
نية يُضِعف فرصتها في الحصول على مقاعد البرلمان العراقي. « تَشتُّت الكتل السُّ

« تساوم إيران التيَّارات السياسية الشيعية العراقية عبر دعمها أكثر من فصيل شيعي.
« تتضح النزعة الوطنية لدي رئيس الوزراء حيدر العبادي وسعيه للخروج من الهيمنة اإليرانيَّة 

عبر تشكيلة ائتالفه االنتخابي.
ق هيمنتها السياسية على العراق، وهي عودة الدور  « تواجه إيران عدة تحديات في طريق تحقُّ
األمريكّي للعب دور في التوازنات العراقية الداخلية للحد من الدور اإليرانّي، وعودة الدور العربي 

إلى الساحة العراقية من أجل مواجهة هيمنة إيران على هذا البلد العربي.
ل دلياًل جديًدا على استمرارية  « استهداف الحوثيين العاصمة الرياض بصواريخ باليستية يشكِّ
على  تحظر  التي  الدولية  للقرارات  إيران  انتهاك  ويؤّكد  الجوار،  دول  أمن  تهديد  في  الحوثيين 
الدول تزويد الحوثيين بأسلحة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضرورة أداء دوره تجاه 
المنوط  الدوليين  واألمن  السلم  تهديد  والتي من شأنها  المتكررة،  اإليرانيَّة  الحوثية  االنتهاكات 

بمجلس األمن حمايته.

الشأن الدولي
« تَبَنِّي ترامب سياسة المواجهة مع إيران، وأهّم مالمحها ربط االتِّفاق النووي بقضايا الخالفات 
وتطوير  الصاروخي،  والبرنامج  باإلقليم،  اإليرانيَّة  العسكرية  التدخالت  في  المتمثلة  الرئيسية 

القدرات النووية.
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« فشل فرنسا في إقناع إيران بالتفاوض حول برنامجها الصاروخي كحّل يؤدِّي إلى عدم خروج 
أمريكا من االتِّفاق النووي.

« رفض إيران إجراء أي تعديل على االتِّفاق النووي.
« تَحرُّك الدول األوروبيَّة )فرنسا وبريطانيا وألمانيا( نحو فرض عقوبات على إيران للحيلولة دون 

خروج الواليات المتَّحدة من االتِّفاق النووي.
« زيادة احتمالية خروج الواليات المتَّحدة من االتِّفاق النووي في شهر مايو القادم، وِمن ثَمَّ انهيار 

االتِّفاق بشكل كامل.
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