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السـاحة يرصد  علـى  رات  التطـوُّ أبـرز  التقريـر  هـذا 
ـة خـال شـهر يوليـو 2018م، ليقـدم  اإليرانيَّ
ة  للقارئ المهتّم بالشـأن اإليرانـّي وصًفا دقيًقا للحالـة اإليرانيَّ
خـال الفتـرة محـّل الرصـد والتحليـل. يشـتمل التقريـر علـى 
ثاثـة أقسـام رئيسـية، يهتـّم األول بالشـأن الداخلـي اإليرانّي، 
في حين يختـّص الثانـي بتفاعـات إيران مـع الشـأن العربي، 
ويتناول الثالث الحـراك اإليرانـّي على الصعيد الدولـي في إطار 

ة بالدول الكبرى. العاقات اإليرانيَّ

الملخــص التنفـيذي

فـي الشـأن الداخلـي يتنـاول التقريـر أربعـة محـاور، يركـز المحـور األول علـى الملـف السياسـي، وفيـه 
يتنـاول التقريـر تهديـد روحانـي بإغالق مضيـق هرمـز والتحـول الذي أحدثـه هـذا التهديد فـي موقف 
المحافظين من الرئيـس روحاني. وفي الجـزء الثاني من هذا المحور نناقـش دالالت التغيير المفاجئ 
فـي موقـف األصولييـن مـن روحانـي، أمـا الجـزء الثالـث فاسـتعرض موقـف األصولييـن مـن تهديـدات 

روحاني.
وعن المحور الثاني فتضمن الملف العسـكري األمني، وفي الجزء العسكري ناقشنا الخطط اإليرانية 
إلنتاج وتحديث أكثـر مـن 700 ألف دبابـة، فضاًل عن أنـواع وأعـداد الدبابات التـي تملكها إيـران. وفي 
الجزء األمني تناولنا آخر التطورات األمنية التي شـهدها إقليم سيسـتان وبلوشسـتان والهجمات التي 
شنها المسـلحون البلوش على مواقع قوات الباسيج وحرس الحدود، والتي أسـفرت عن مقتل 3 جنود 

إيرانيين. 
وفـي المحـور االقتصـادي ناقـش التقريـر مجموعـة مـن المسـائل المهمـة والتطـورات األخيـرة التـي 
شـهدتها السـاحة اإليرانيـة خـالل شـهر يوليـو، وكانـت العقوبـات األمريكيـة وكيفيـة التعامـل معهـا هي 
القضيـة األبرز خـالل يوليـو، وقبـل حلـول موعـد تطبيقها فـي السـادس مـن أغسـطس تعالـت أصوات 
مناديـًة بضرورة اللجـوء إلى سياسـة اقتصاديـة مقاومـة أو ما يعرف فـي إيـران بــ»االقتصـاد المقاوم«، 
ويهـدف إلـى تشـجيع اإلنتـاج المحلـي ليحـل محـل الـواردات واالسـتثمارات األجنبيـة، والترويـج لتبنـي 
أفكار جديدة كعمل بورصة داخلية لبيع النفـط اإليراني للقطاع الخاص، وهو ما قـد يعطي داللًة على 
أن التدخالت الحكومّية أو عن طريق المؤسسات شبه الحكومّية التابعة للحرس أو المؤسسة الدينية 

ستمارس تدخالت أكثر في بنية الدولة االقتصادية.
وعلـى الجانـب اآلخـر، سـتتصادم سياسـة االقتصـاد المقـاوم مع تحديـات جديـة، علـى رأسـها ظاهرة 
التهريـب التاريخيـة الممتـدة مـن قبـل الثـورة إلـى اليـوم، ويكشـف النطـاق الواسـع للتهريـب عـن حجـم 
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الفسـاد الموجود، وشـبكات المصالح والنفوذ الداعمة له. وربمـا كانت اسـتراتيجية االقتصاد المقاوم 
لتكون أكثر فاعلية في كنف اقتصاد مكتـٍف ذاتّيًا من أغلب مدخالت اإلنتاج، لكـن في الحالة اإليرانية 
هنـاك اعتمـاد علـى الخـارج فـي توفيـر المـواد الخـام أو المنتجـات الوسـيطة أو قطـع الغيـار، ولهـذا 
كان االتفـاق النـووي هدًفـا ينشـده اإليرانيـون لتحديـث وسـائل اإلنتـاج، ومـن دونـه سـيصيبها التقـادم 
ويقل إنتاجهـا أو يصبـح أقل تنافسـية، فــكلما قيـدت الدولـة االسـتيراد للحفاظ علـى مخـزون الدوالر 
المتناقـص ازدادت أنشـطة التهريـب، معرقلـة بذلـك سياسـة تشـجيع اإلنتـاج الذاتـي، ولـذا قـد تكـون 

المحصلة النهائية سلًعا مهربة أعلى تنافسية، وركوًدا للصناعات المحلية.
كما تناول الملف االقتصـادي أبرز التطـورات القطاعية خالل شـهر يوليو وعلى رأسـها آثـار العقوبات 
األمريكيـة علـى االقتصـاد اإليرانـي وتحديـًدا القطـاع النفطـي بانخفـاض صـادرات النفـط اإليرانـي 
للخارج وإعالن عدة دول عن تخفيضـات في وارداتها مـن النفط اإليراني ما لم تحصـل على إعفاءات 
أمريكيـة، وسـط تهديـدات إيرانيـة بإغالق مضيـق هرمـز أمام ناقـالت النفـط الدوليـة. باإلضافـة إلى 
خـروج شـركات دوليـة إضافيـة مـن السـوق اإليرانـي، وتزايـد االسـتثمار اإليرانـي فـي سـوق العقـارات 
التركيـة، والمناداة بتفعيـل سياسـة االقتصاد المقـاوم والمطالبـات بتغييـر الحكومة أفضـت إلى تغيير 
محافظ البنك المركزي، كما تزايدت المظاهرات احتجاًجا على وصول الدوالر إلى مستويات قياسية 

أمام التومان.
أمـا المحـور الرابـع لهـذا الشـهر فقـد كان “الملـف اآليديولوجـي”، وطرحنـا فيـه عـدًدا مـن القضايـا 
الفكرية والحوزوية التي شـهدتها السـاحة اإليرانية المتداخلة بين ما هو سياسـّي وما هو آيديولوجّي. 
وقد ركـز التقرير على مسـألتين مهمتين كان لهمـا أثر كبير على المشـهد الحوزوي اإليراني. المسـألة 

األولى: العلمانية والحوزة. والمسألة الثانية: السلطات اإليرانية وأزمة الحجاب المتفاقمة.
أما الشأن العربي، فقد انقسم إلى ثالثة محاور رئيسية، حلل األول عالقة إيران باندالع االحتجاجات 
العراقيـة بالمحافظـات الجنوبيـة، والتـي انطلقـت من محافظـة البصـرة الغنيـة بالنفط، ثـم تدحرجت 
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جغرافّيًا نحـو الجنوب لتطال محافظـات النجف وميسـان وذي قار والمثنـى وبابل وكربالء والقادسـية 
وبغـداد، وذلـك مـن خـالل تحديـد مالمـح الحـراك االحتجاجـي واتجاهاتـه وانعكاسـاته ومسـتقبله 
بتحليل نقطة انطالق االحتجاجات العراقية، وخريطة انتشـارها الجغرافي، وأسـاليب وأدوات ضغط 
المحتجين لتلبية مطالبهـم، ثم الهتافات والشـعارات، مـع تحليل دوافعهـا من واقع مطالـب المحتجين 
وقضاياهـم التـي دفعتهـم إلـى االحتجـاج، ثـم توقيـت وظـروف اندالعهـا علـى الصعيديـن الداخلـي 
والخارجـي، واألطـراف المسـببة لألزمـة أو المتورطـة أو المؤججـة لالحتجاجـات، ثـم كيفيـة تعاطـي 
الحكومـة مع مطالـب المحتجيـن، وأخيـًرا تقييـم زخـم االحتجاجـات وتحديـد اتجاهاتهـا وآفـاق الدور 

اإليراني.
وتطـرق الثانـي إلـى آفـاق التوغـل اإليراني فـي سـوريا فـي سـياقات المواقـف اإلقليميـة والدوليـة عبر 
اسـتعراض اإلصرار اإليراني على اسـتمرارية الحضور العسـكري في سـوريا من خالل تقديـم الدعم، 
سـواء بالتسـليح أو بالتمويـل أو بالتدريـب أو بالحشـد والتعبئـة أو بالمشـاركة فـي العمليـات العسـكرية 
بجانـب صفـوف قـوات األسـد فـي معـارك الجنـوب السـوري قـرب الحـدود اإلسـرائيلية واألردنيـة، 
والزيـارات المكثفـة للمسـؤولين اإليرانييـن ُقبيـل انعقـاد قمـة الرئيسـين، األمريكـي دونالـد ترامـب 
والروسـي فالديميـر بوتيـن، فـي 2018/7/16، وذلـك للحفـاظ علـى المكتسـبات اإليرانيـة فـي سـوريا 
وضمـان اسـتكمال باقـي المخططـات، ثـم اسـتعرض هـذا المحـور أيًضـا العوامـل المؤثـرة علـى الدور 
اإليراني في سوريا كلقاء ترامب-بوتين، والتمسك اإلسرائيلي بخروج الميليشيات اإليرانية من سوريا، 
وزيارة نتنياهو لموسكو ورفض المقترح الروسي بإبعاد الميليشـيات اإليرانية عن الحدود اإلسرائيلية 
80 كيلومتـًرا، ثـم توالـي تسـديد الضربـات العسـكرية ضـد تمركـزات الميليشـيات اإليرانيـة فـي ضوء 

إصرارها على خروج الميليشيات اإليرانية من سوريا.
وتابـع الثالـث أبـرز المسـتجدات علـى السـاحة اليمنيـة، والتي قسـمناها إلـى قسـمين رئيسـيين: األول 
هـو تقـدم قـوات الشـرعية مـن خـالل االنتشـار الجغرافـي فـي مقابـل تقلـص مسـاحة الميليشـيات 
الحوثية. والقسم الثاني هو متابعة انتهاكات ميليشـيا الحوثي المدعومة من إيران، وإرسال الصواريخ 
الباليسـتية إلـى المملكـة دون حـدوث أي إصابـات، إضافـًة إلـى اسـتهداف ناقلـة نفـط سـعودية فـي 

الممرات المائية الدولية بالبحر األحمر.
وفي الشأن الدولي اشـتمل التقرير على محورين، األول يناقش تطورات العالقات األمريكية-اإليرانية 
في مرحلة مـا بعـد االنسـحاب األمريكي مـن االتفاق النـووي، وقبـل بـدء الحزمـة األولى مـن العقوبات 
فـي السـادس مـن أغسـطس 2018، إذ تزايـدت حـدة التوتـر فـي العالقة بيـن الطرفيـن، وبـرز ذلك في 
تصاعد التصريحات والتهديدات المتبادلـة التي وصلت إلى حد التلويح بالحرب وباسـتهداف القوات 
والمصالح لـكل طرف. أما في القسـم الثانـي من هذا المحـور فقد تم التطـرق فيه إلـى الضغوط التي 
تفرضها الواليات المتحدة على إيران، من خالل العمل على عدة محاور، أهمها اسـتمرار فرض مزيد 
من العقوبات، وتعزيـز التعاون مع الحلفـاء للتضييق على إيـران، فضاًل عن الضغط على شـركاء إيران 
والـدول التي تسـعى إلى العمـل بمعزل عـن العقوبـات األمريكيـة، وذلك مـن أجل عـزل إيـران وإضعاف 
وضعها االقتصادي وموقفها المالـي، بما يؤدي إلى رضوخهـا للمطالب األمريكية. وأخيـًرا يتناول هذا 
المحور التحـركات اإليرانيـة لمواجهـة الضغـوط األمريكية، فضاًل عـن تنـاول المثار على السـاحة من 
احتمال فتح حوار أو وجود وساطة يمكن تسوية األزمة عبرها، ال سيما الحديث حول وساطة عمانية.

وفي المحور الثاني من الشـأن الدولي يناقش التقرير آخر التطورات في العالقات الروسـية-اإليرانية 

7 تقريرالحالة اإليرانية
يوليـو 2018



مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى زيـارة واليتـي لروسـيا بالتزامـن مـع زيـارة رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي، 
وأثـر اللقاء الذي جمـع الرئيس األمريكـي دونالد ترامب بنظيره الروسـي في هلسـنكي علـى العالقات 
الروسـية-اإليرانية، إذ تأتي هذه الزيارة فـي ظل الضغوط التي تواجهها إيران، ال سـيما بعد انسـحاب 
الواليات المتحـدة من االتفـاق النووي، وتبـدو أهميـة الزيارة فـي محاولة إيـران تأمين الدعم الروسـي 
 فـي مواجهـة الضغـوط األمريكيـة مـن جانـب والتنسـيق فـي مـا يتعلـق بالـدور اإليرانـي فـي سـوريا مـن

جانب آخر.
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الشـــأن الداخلــي
 خطابات روحاني الثورية ُتحِدث تحّوًل 

في َعالقاته مع المحافظين

الملــف السياسي

منذ وصوله إلى ُسّدة الحكم في 2013، ظل الرئيس اإليراني حسن روحاني يواجه 
هجوًمـا شرًسـا وسـيًا مـن االنتقـادات مـن ِقبـل التيـار المحافـظ، وذلـك بسـبب 
توّجهاتـه المعتدلـة فـي التعاطـي مـع القضايـا الداخليـة والخارجيـة، إضافـة إلـى 
دخولـه فـي خافـات وصراعـات مـع مرشـد النظـام اإليرانـي علـي خامنئـي، وإضافة 
إلـى خافاتـه مـع المحافظيـن حـول سياسـة إيـران الخارجيـة واالتفـاق النـووي. 
ووصـل الخـاف بيـن المرشـد علـي خامنئـي والرئيـس روحانـي إلـى درجـة تخوين 
األخيـر وتهديـده بالعـزل على غـرار ما حـدث فـي عـام 1981 ألبي الحسـن بنـي صدر 
)أول رئيس منتخب بعد ثـورة 1979(. هذا إلى جانب خافاتـه المتواصلة مع قادة 
الحرس الثـوري التـي كان آخرهـا فـي يوليـو 2018 عندما دخـل في ماسـنة علنية 

مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني.
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وفي هذا السياق ذكرت صحيفة »جهان صنعت« اإليرانية أن المشاجرة الكالمية بين الرئيس 
اللواء قاسم سليماني  وقائد فيلق القدس وقعت خالل مراسم عيد الفطر، بعد أن وّجه 
القدس في  الثوري وفيلق  للحرس  لعدم تخصيصه مبالغ إضافية  إلى روحاني  انتقادات 
ميزانية 2018-2019. وقوبلت هذه االنتقادات برّد عنيف من روحاني، لكن أمين المجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني »تدّخل للتوسط بين الطرفين، وأنهى الخالف 

بينهما«)1(.
استمرت ضغوط األصوليين على الرئيس روحاني، ال سّيما بعد انسحاب الواليات المتحدة 
من االتفاق النووي والتهديد بإعادة فرض العقوبات األمريكية، واالرتفاع الحاّد في األسعار 
واستمرار تدهور الوضع االقتصادي جّراء انهيار قيمة العملة الوطنية، ناهيك بتنامي موجة 
االحتجاجات في مختلف المدن اإليرانية، والمطالبة بإجراء تعديل في الفريق االقتصادي 

للحكومة، ثم المطالبة باستقالة الحكومة أو إقالتها.
لكن التوتر في الَعالقة بين روحاني والمحافظين انتهى أو ربما »توقف مؤقًتا« بتصريح واحد 
أدلى به الرئيس روحاني على هامش زيارته التي قام بها إلى سويسرا في مطلع شهر يوليو 
2018، عندما لمح إلى إمكانية إغالق مضيق هرمز في وجه شحنات النفط القادمة من 
الدول المجاورة إذا ما استجابت دول العالم لطلب الواليات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.)2(
وفور اإلعالن عن هذا التصريح وّجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم 
سليماني، رسالة إلى الرئيس روحاني، أشاد فيها بروحاني واعتبر أن تهديده بإغالق مضيق 

هرمز ومنع انتقال الصادرات النفطية في المنطقة يبعث الفخر واالعتزاز.
وجاء في رسالة سليماني: »أقّبل يدكم لإلدالء بهذه التصريحات الحكيمة التي جاءت في 
وقتها، وأنا في خدمتكم لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية اإليرانية«، وأردف قائد فيلق 

القدس قائاًل: »هذا هو الدكتور روحاني الذي نعرفه«)3(.
لقد بدأت محاوالت روحاني لسّد الفجوة بين حكومته والتيار األصولي في يونيو 2018 
عندما خاطب معارضيه قائاًل: »أنا كممثل للشعب، أُقّبل أيادي جميع اإليرانيين حتى أيادي 
أننا  للعالم أجمع  إلي وإلى حكومتي أسوأ اإلهانات، يجب أن نظهر  الذين وّجهوا  أولئك 
نستطيع التغلب على مشكالتنا وصعوباتنا، لكننا لن نتنازل عن كرامتنا وحريتنا واستقاللنا 

وثقافتنا«)4(. وديننا  وديمقراطيتنا وجمهوريتنا 
قاسم  بها  بعث  التي  الرسالة  لكن  المحافظين،  ترحيًبا وسط  حينها  الكلمة  هذه  ولقيت 
سليماني للرئيس روحاني لقيت صدى كبيًرا وأحدثت تحواًل الفًتا في مواقف المحافظين 
العام للحرس محمد علي  القائد  الرئيس روحاني، مثل  الثوري تجاه  وكبار قادة الحرس 
اهلل  ثأر  مقّر  قائد  ونائب  رحيم صفوي،  يحيى  السابق  الثوري  الحرس  وقائد  جعفري، 

http://cutt.us/UXjhd ،1397 1)  جهان صنعت، مشاجرة قاسم سلیماني وحسن روحاني، 29 مرداد(
http://cutt.us/bNs3E ،1397 2)  اقتصاد نیوز، نفت إیران صادر نشود یعنی نفت کل منطقة صادر نمی شود+ فیلم، 12 تیر(

 http://cutt.us/4cn4m،1397 3)  ایرنا، سردار سلیمانی: این همان دکتر روحانی است که می شناختیم، 13 تیر(
http://cutt.us/5N9aM ،1397 4)  اقتصاد نیوز، چرخش ناگهانی موضع أصولگرایان نسبت به دولت روحانی، 10 تیر(
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كوثري)1(. إسماعيل 
الحرس  قادة  إشادات  عقب 
علي  المرشد  بارك  الثوري، 
خامنئي تهديدات روحاني ووصفها 
بـ»التصريحات المهمة التي تعكس 
سياسة النظام ومنهجه«)2(، وانضم 
ومنتقدي  معارضي  أشد  إليه 
حسن روحاني مثل رئيس السلطة 
الريجاني  صادق  القضائية 
خالفات  في  دخل  قد  كان  الذي 
مع  متعّددة  كالمية  ومشادات 
الرئيس روحاني، إذ أشاد بروحاني 
الشعب  رأي  هو  رأيه  »إّن  قائاًل: 
ثم حسين  اإليرانيين«)3(،  والنظام 
شريعتمداري المقرب من المرشد 
وعمدة  »كيهان«،  صحيفة  ومدير 
روحاني  ومنافس  السابق  طهران 
األخيرة  الرئاسية  االنتخابات  في 

محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، إضافة إلى عدد آخر من األصوليين المتشددين مثل 
علي رضا زاكاني، ووزير التربية والتعليم في حكومة أحمدي نجاد، ورئيس كتلة الوالية في 

بابائي)4(. حاجي  رضا  حميد  الحالي  اإليراني  البرلمان 
وعقب اإلشادة به من ِقبل المحافظين وقيادات الحرس الثوري، صّعد روحاني من خطابه 
الثوري وواصل إطالق التصريحات والتهديدات التي تلقى قبواًل واستحساًنا كبيرين لدى 
المتشددين. وفي كلمة له أمام حشد من الدبلوماسيين اإليرانيين في يوم األحد الموافق 
الثاني والعشرين من شهر يوليو 2018، حذر نظيره األمريكي دونالد ترامب من »العبث بذيل 
األسد«، مّدعًيا أن السالم مع بالده هو السالم الحقيقي، أما الحرب معها فستكون »أم كل 
الحروب« على حّد تعبيره)5(، ليأتي الرّد األمريكي عنيًفا بعد أن حذر ترامب الرئيس روحاني 
بعدم تكرار تهديده للواليات المتحدة مرة أخرى وإال فإّن إيران ستعاني من عقبات كتلك التي 
ًدا أن الواليات المتحدة لم تُعد البلد الذي  لم تعاِن من مثلها إال دول قليلة عبر التاريخ، مؤكِّ

يتهاون مع التهديدات اإليرانية.

http://cutt.us/X3Naw ،1397 1)  بی بی سی فارسی، نامه قاسم سلیمانی به روحانی: پایان دیپلماسی اعتدال، 16 تیر(
http://cutt.us/gUfvz ،1397 2)  رادیو فردا، خامنه ای از تهدید حسن روحانی درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد، 30 تیر ماه(

http://cutt.us/TxeoL ،1397 3)  خبر أنالین، استقبال آملی الریجانی از صبحت های روحانی در جمع سفرا، 1 مرداد(
http://cutt.us/FzufW ،1397 4)  اقتصاد نیوز، چرخش ناگهانی موضع أصولگرایان نسبت به دولت روحانی، 10 تیر(

http://cutt.us/AhpJI ،1397 5)  مشرق، فیلم، روحانی خطاب به ترامپ: با ُدم شیر بازی نکنید!، 31 تیر(
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دللة التغيير المفاجئ في موقف المحافظين:

المفاجئ  تأييدهم  في  األصوليين  ذرائع  اختلفت 
للرئيس روحاني، فمنهم من بّرر مساندته لروحاني 
استند  بينما  الوحدة،  على  الباعثة  بخطاباته 
المناهضة  روحاني  مواقف  إلى  البعض 
الفريق  أما  المتحدة،  والواليات  إلسرائيل 
الثالث -مثل قائد فيلق القدس اللواء قاسم 
سليماني- فقد دعم روحاني بعد تهديده 
المالحة  وجه  في  هرمز  بإغالق مضيق 
الدولية إذا حرمت إيران من بيع نفطها)1(.
لكن يمكن القول إّن هذه التهديدات مّثلت 
إلى  للعودة  األصولي  للتيار  مناسبة  هدية 
خطابه المتشدد وإرسال رسائل إلى الداخل 
السياسية في  القوى  والخارج مفادها أن كل 
تعرض  حال  في  تتحد  سوف  اإليراني  النظام 
البالد لتهديدات خارجية. وبالنسبة إلى روحاني فقد 
شّكل موقف المحافظين الداعم لتوجهاته األخيرة فرصة 
التي ظلّت تتعّرض لها حكومته  مناسبة لتخفيف حّدة الضغوط 

جّراء ترّدي الوضع االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم والبطالة والفقر.
أما اللواء قاسم سليماني فقد أراد من رسالته التي وّجهها إلى روحاني أن يقول إّن أركان 
النظام اإليراني متماسكة وإّن في الموقف بين رئيس الجمهورية والحرس الثوري اتحاًدا 
تجاه القضايا المصيرية التي تهدد النظام، وربما استغل هذه التهديدات لجّر روحاني التخاذ 

مواقف ثورية وتحييده عن تدخالت وسياسات الحرس الثوري الداخلية والخارجية.
كما قد تمثل خطوة المحافظين في تأييد تصريحات الرئيس روحاني خطوة رئيسية في 
بالوضع  الشارع اإليراني الذي ضاق ذرًعا  الداخلي من أجل تهدئة  البيت  سبيل إصالح 

الغربية. الضغوط  مواجهة  إلى  إضافة  االقتصادية،  والعقوبات  االقتصادي 
لكن هناك من يرى أن الغاية النهائية من موجة الدعم الكبير الذي لقيه روحاني هي حفظ 
النظام من التهديدات المحيطة به وليست بسبب مواقفه من إسرائيل وال لتهديده بإغالق 
التهديدات األمريكية والعقوبات  مضيق هرمز وال حتى دعوته للوحدة الوطنية ومواجهة 
االقتصادية، مبرهنين على ذلك بالعبارة األخيرة التي وردت في رسالة سليماني لروحاني 

عندما قال: »نحن في خدمة أي سياسة تنطوي على مصلحة النِّظام«)2(.

http://cutt.us/yKqSj ،1397 1)  بی بی سی فارسی، نامه قاسم سلیمانی به روحانی: پایان دیپلماسی اعتدال، 16 تیر(
http://soo.gd/egyd ،1397 2)  بی بی سی فارسی، نامه قاسم سلیمانی به روحانی: پایان دیپلماسی اعتدال، 16 تیر(
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موقف اإلصالحيين من تهديدات روحاني

تزايدت شكوك اإلصالحيين حول احتمالية تحّول روحاني إلى معسكر المحافظين، بعد فوزه 
مباشرة بفترة رئاسية ثانية في مايو 2017، وعندما حان وقت تشكيل الحكومة كان الجميع 
يعتقد أن اإلصالحيين الذين لعبوا دوًرا كبيًرا في فوزه باالنتخابات سيحظون بالنصيب األكبر 
من الوزارات أو على األقل سيتم الرجوع إليهم في عملية تحديد بنية الحكومة الجديدة. 
لكن التشكيلة الوزارية جاءت مخيبة آلمال اإلصالحيين بعد أن ضمت عدًدا من األصوليين. 
واستمر الجدل في الشارع اإليراني حول توجهات روحاني خالل فترة ما بعد االنتخابات 
الرئاسية األخيرة، ما بين مؤكد أن روحاني ال يزال على مواقفه وثوابته التي تؤيد وتدعم 
االعتدال، وبين ُمِصّر على أن روحاني غيَّر من مواقفه الداعمة لالعتدال واإلصالح بعد أن 

ضمن وصوله إلى فترة رئاسية ثانية.
مواقف روحاني األخيرة، وال سّيما تهديده بإغالق مضيق هرمز، تركت غموًضا لدى القوى 
اإلصالحية في ما يتعلق بخططه المستقبلية، وحول ما إذا كان روحاني يريد بالفعل أن 
يمضي في استخدام الخطاب األصولي حتى لو أدى إلى المواجهة مع الواليات المتحدة 

وحلفائها)1(.
كما يخشى المعتدلون الذين يرغبون في أن يستمر الرئيس روحاني كُمدافع عن االعتدال، 
السياسات  دعم  أجل  من  الرئاسية  االنتخابات  في  بقوة  دعموه  الذين  واإلصالحيون 
اإلصالحية واالبتعاد عن التوجهات الثورية المتشددة، من أن يضطّر روحاني إلى التحول إلى 
المعسكر األصولي واالستجابة للضغوط الشديدة التي يتعرض لها من جانب األصوليين، 
الداخلية  القضايا  من  العديد  تجاه  المعتدلة  توجهاته  على  الضغوط  هذه  انعكاس  ومن 

والخارجية.
وذهب آخرون إلى أن روحاني تراجع بالفعل عن سياساته المعتدلة وتقّرب من األصوليين، 
معتبرين أن التوجه الجديد لروحاني يعود إلى الضغوط والمطالبات األخيرة التي ُوّجهت 
إليه من بعض الشخصيات المتشددة باستقالة الحكومة، إضافة إلى الفتور الذي طرأ على 
َعالقاته مع اإلصالحيين الذين يعتبرونه مديًنا لهم ولقاعدتهم الجماهيرية في وصوله إلى 

رئاسة الجمهورية)2(.
لكن مستشار الرئيس اإليراني مرتضى بانك، دافع عن روحاني قائاًل: »إّن روحاني الذي حكم 
البالد خالل الفترة األولى من رئاسته لم يغير من توجهاته في الفترة الثانية، وإّن مواقفه 
األخيرة ال تعني بأي حال من األحوال أنه بصدد التراجع عن توجهاته المعتدلة، وإّن ما صرح 

به كان من أجل المحافظة على المصالح الوطنية«.
كما رفض علي صوفي وزير التعاون في فترة الرئيس اإليراني السابق، محمد خاتمي، اتهام 
روحاني بالتحول إلى معسكر األصوليين، وقال: »إّن هذه االتهامات بعيدة عن المنطق«، وعّد 

http://cutt.us/Zlo38 ،1397 1)  پایگاه خبری آیا، سیاست روحانی خریدن وقت است، 17 تیر(
 http://cutt.us/0M52h،1397 2)  بصیرت، حاج قاسم، دکتر حسن وبرادر حسین، 17 تیر(
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تقارب وجهات نظر المسؤولين لمواجهة األزمات التي تمّر بها البالد »أمًرا ضرورّيًا ال بُّد 
منه«)1(.

أما الصحفي والناشط اإلصالحي، أحمد زيد آبادي، فقد حلل شخصية روحاني وتصريحاته 
تحلياًل سيكولوجّيًا، وذهب إلى أن حسن روحاني »ليس شخصية معقدة للغاية، وليست لديه 
َعالقات معقدة كما يعتقد البعض، ويبدو أن التهديدات التي يطلقها بين الفينة واألخرى ال 
يوجد خلفها أي برنامج محّدد وواضح، كما يبدو أن األزمات الكثيرة التي تالحقه أدخلته في 
تصريحات وقرارات مختلفة، تميل أحياًنا إلى الخطاب األصولي المتشدد، وأحياًنا أخرى 
إلى االعتدال واإلصالح«. وانطالًقا من هذا التحليل يرى آبادي أن البحث عن برامج ومشاريع 
مستقبلية في أي تصريح يطلقه روحاني، قد يكون مضيعة للوقت. لكنه في الوقت نفسه ال 

يستبعد أن يكون روحاني يتعمد الغموض في مواقفه وتصريحاته كتكتيك لكسب الوقت)2(.

http://cutt.us/sr8bW ،1397 1)  تدبیر، پس لرزه های هشدارهای رئیس جمهور/ تغییر لحن روحانی در مقابل آمریکا به خاطر چه بود؟ 3 مرداد(
http://cutt.us/rYUR8 ،1397 2)  پایگاه خبری آیا، سیاست روحانی خریدن وقت است، 17 تیرماه(
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الملف العسكري واألمني
 أوًل العسكـــرّي

 خطط إيرانّية  لتعزيز قوتها العسكرّية 
بدبابات محلّية الصنع

عقب انتصار الثورة في 1979، شهد المخزون اإليرانّي 
من األسلحة انخفاًضا كبيًرا، ال سيما بعد أن وقفت 
النِّظام  إلى  السالح  من  المتَّحدة صادراتها  الواليات 
الصين  من  السالح  استيراد  إلى  فتوجهت  اإليرانّي، 
وروسيا بدياًل لألسلحة األمريكيَّة المتطورة، وال ننسى 
أن نأخذ الحرب اإليرانية-العراقية )1980-1988( بعين 
االعتبار لكونها أسهمت بشكل محوري في انخفاض 

العتاد العسكري اإليرانّي)1(.
ورغم زيادة اإلنفاق العسكري اإليرانّي خالل السنوات 
األخيرة، فإن إيران ال تزال غير قادرة على استيراد 
والدول  المتَّحدة  الواليات  من  المتطورة  األسلحة 
األوروبيَّة بسبب العقوبات المفروضة عليها في مجال 
من  المستوردة  القديمة  األسلحة  وحتى  األسلحة. 
ل الجزء األكبر من  الواليات المتَّحدة التي ال تزال تشكِّ
العتاد العسكري اإليرانّي، ظلت غير مستخدمة لعدم 
وجود قطع الغيار، أما األسلحة المصنوعة محلّيًا فال 
تزال تفتقر إلى مزايا التقنيات الحديثة التي تمتلكها 

جيوش دول المنطقة.
في ما يتعلق بالدبَّابات، تمتلك إيران نحو 2931 دبَّابة)2(، 

معظمها قديم الصنع يعود إلى فترة الشاه محمد رضا بهلوي، وآخر صفقة عسكرية جدية 
عقدتها إيران مع الخارج لتحديث الجيش كانت في بداية التسعينيات، حين اشترت عدًدا من 
دبَّابات »تي 72« من روسيا، وتَُعّد من أحدث األسلحة المستوردة في ترسانة إيران التقليدية 

اليوم)3(.

 .2018 ,2 Accessed August .2016 ,03 June .1)  عماد، یاسمین، “كیف حصلت إیران على أسلحتها العسكریة على مدار 70 عاًما؟” إرم نیوز(
http://cutt.us/6Bnj4

http://cutt.us/UUG0Y ،1396 2)  میلیتاري نیوز، بررسی نوع و تعداد تانک های ایران در ارتش و سپاه، 17 تیر(
http://cutt.us/XI0iL ،2014 3)  األخبار، ما الذي یخیف أمیركا في إیران؟ عن قدرات طهران العسكریة، 26 أیلول(

15 تقريرالحالة اإليرانية
يوليـو 2018

http://cutt.us/6Bnj4
http://cutt.us/XI0iL


أنواع الدبَّابات التي تمتلكها إيران هي إم 47 وإم 48 وإم60 
وجيفتن، ودبَّابات تي 55 و62 و72، إضافة إلى دبَّابات ذو 
الفقار1 التي يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1991، إذ إن 
هيكل هذه الدبَّابة مشابه لهيكل الدبَّابة إم 48 والمدفع هو 
مدفع الدبَّابة تي 72، أما الموتور فقد تم شراؤه من روسيا، ثم 
طورت دبَّابة ذو الفقار إلى ذو الفقار2 وذو الفقار3، إضافة إلى 
دبَّابة كرار. هذه الدبَّابة مدفعها شبيه بمدفع الدبَّابة تي 72 وهيكلها 

شبيه بالدبَّابة تي 90 إس إم)1(.
جيفتن  دبَّابة  تطوير  عن  إيران  تحدثت  الماضية  السنوات  وخالل 
البريطانية وأطلقت عليها اسم مبارز، كما طورت دبَّابات أخرى مثل تي 54 

وإم 60 وإم 47، وأطلقت عليها أسماء سفير وصمصام وتيام)2(.
في الثامن عشر من يوليو 2018 أعلنت وزارة الدفاع اإليرانيَّة أنها بصدد تصنيع وتطوير أكثر 
ها إلى قواتها المسلَّحة المنتشرة في البالد. في هذا الصدد قال نائب وزير  من 700 دبَّابة لضمِّ
الدفاع اإليرانّي رضا مظفري نيا، إن خطة الوزارة تقوم على إنتاج 50-60 دبَّابة سنوّيًا، وقد 
ة إليها”)3(، لكنه لم  ُخّصَصت ميزانية كافية لذلك بسبب حاجة الجيش والحرس الثوري الملحَّ
يذكر في تصريحه فئات الدبَّابات المستهَدف تصنيعها وتطويرها أو حتى العدد الذي تطمح 

إيران إلى تحقيقه لكل فئة.
ويقع المصنع الرئيسي الذي سوف يتم من خالله إنتاج الدبَّابات في مدينة دورود بمحافظة 
لوريستان الغربية، ويَُعّد هذا المصنع المركز األساسي في إيران لتجديد وتحديث الدبَّابات في 
ستينيات القرن الماضي، أي قبل الثورة اإليرانيَّة، وفي التسعينيات أسهم المركز في تجميع 400 
دبَّابة من طراز “تي-72” اشترتها إيران من روسيا، وكان معظمها غير مكتمل وُجّمع في منطقة 

دورود)4(.
لْطة اإليرانيَّة بعد فترة وجيزة من الحرب اإليرانيَّة-العراقية مدى احتياجها إلى  واتضح للسُّ
تصنيع دبَّابة قتالية من صنع وطني بالكامل، لذلك أُنِتَجت “ذو الفقار” كأول دبَّابة من نوعها 
ع كلّيًا في إيران. جمعت الدبَّابة في تصميمها بين وحدة تحويل القدرة “إم 60”  تصنَّع وتَُجمَّ

ومدفع “تي-72” على طراز خارجي طوَّره الجيش اإليرانّي.
لم تُكن دبَّابة “ذو الفقار” األخيرة من نوعها، بل تالها نسختان، “ذو الفقار2” و”ذو الفقار3”، 
وكلتاهما شهدت بعض التحسينات والتغييرات في المزايا والمظهر الخارجي. ولكن لو تَمعنَّا في 
المظهر الخارجي لـ”ذو الفقار3” فسوف نالحظ أوجه شبه كبيره بينها وبين الدبَّابة األمريكيَّة 

http://cutt.us/jP2ZZ ،1)  جنگ آوران، تانكهاي موجود در نیروهاي مسلح جمهوري إسالمي ایران(
http://cutt.us/VpK92 ،1396 2)  باشگاه خبرنگاران جوان، 7 تانک ویرانگر ایرانی+تصاویر، 2 آبان(

 ،2018 ,29 Accessed July .2018 ,21 July،مقتل عناصر من الحرس الثوري والباسیج في اشتباكات على حدود إیران، أشكرة ASHKARAH  (3(
.http://cutt.us/C9oVz

.http://cutt.us/rDbEw .2018 ,29 Accessed July .2017 ,27 March ،4)  ندیمي، فرزین، “إیران قد تجدد اهتمامها بالحرب المدرَّعة”، معهد واشنطن(
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“إم 1 أبرامز” من حيث الهيكل الخارجي كما هو موضح في الصورة)1(.
في الحقيقة تُثار تساؤالت كثيرة بخصوص مواصفات دبَّابة “ذو الفقار3”، باألخص في طريقة 
تخزين الذخيرة، ولكن يتردد أن “ذو الفقار3” بها نقطة ضعف الدبَّابة “تي-72”، وتُعتبر “تي-
ا قد ينتج عنه غالًبا انفصال برج  72” قاتلة في حال اختراق بدن الدبَّابة وإصابة الذخيرة، ِممَّ
الدبَّابة عن هيكلها، وأقرب مثال لذلك ما شاهدناه في دبَّابات “تي-72” في سوريا. الطريقة 
الوحيدة لمعرفة إن كان اإليرانّيون تَبَنَّوا طريقة تخزين الذخيرة في برج الدبَّابة من “تي-72” أو 
“أبرامز”، تكون من خالل النظر إلى برج الدبَّابة من أعلى، لنرى إن كان بها أبواب خروج اللهب 

كما هو الحال في “أبرامز” عند انفجار الذخيرة لتوفير الحماية لطاقم الدبَّابة.
وذكر المحلل األمريكّي فرزين نديمي، المتخصص في الشؤون األمنية والدفاعية المتعلقة بإيران 
ومنطقة الخليج، أن بعض الشكوك يدور حول أن “ذو الفقار3” لم تُنتَج من األصل ألسباب قد 
َدت جزًءا كبيًرا من دبَّابات “الحرس  تكون تقنية وربما مادية. وبداًل من ذلك أصلحت إيران وجدَّ
الثوري” من طراز “تي-72” ودبَّابات “أبرامز” التي حصلت عليها بعد الحرب األمريكيَّة على 

لتها على أنها دبَّابات إيرانيَّة محلِّية الصنع)2(. العراق في 2003 وعدَّ
كذلك روََّجت إيران خالل الفترة الماضية عن صنع دبَّابة قتالية جديدة محلِّية الصنع تحمل 
كوا في أن يكون لهذه الدبَّابة وجود على أرض الواقع واعتبروا  اسم “كرار”، لكن مراقبين شكَّ
أن ما تناولته وسائل اإلعالم اإليرانيَّة بشأن هذا اإلعالن ما هو إال وسيلة للضغط على روسيا 
ألغراض اقتصادية، وأن دبَّابة “كرار” )الموضحة في أعلى الصورة( ما هي إال دبَّابة “تي-72” 
بمواصفات “تي-90 إم إس” )الموضحة في أسفل الصورة( اشترتها إيران من روسيا وأضافت 
إليها بعض التعديالت لتبدو مختلفة كما لوحظ من خالل الصور التي نشرتها وسائل اإلعالم 
ا أثار كثيًرا من  اإليرانيَّة عن الدبَّابة “كرار” من الداخل، لكن ال يبدو عليها أنها دبَّابة جديدة، ِممَّ

التساؤالت حول حقيقة هذه الدبَّابة)3(.
على الرغم من بعض الشكوك أن روسيا أسهمت في تعديل الدبَّابة “كرار”، فال دليل حتى اآلن 
على ذلك، ولكن إذا افترضنا أن إيران جادة بخصوص إنتاج دبَّابة قتالية محلِّية الصنع، فال بد 
أن ندرك مدى التحديات التي قد تواجهها في المجال الفني والتقني الذي يلعب دوًرا كبيًرا في 
أداء الدبَّابة. ولتتغلب على هذه التحديات، تحتاج إيران إلى مساعدة خارجية لتأهيل مصانعها من 
خالل نقل المستلزمات التقنية محلّيًا والتي قد تكون عائًقا كبيًرا في الوقت الراهن على إيران 
لكونها تعد أنشطة محظورة تندرج تحت قرار مجلس األمن 2231 الذي ينّص على الحصول على 
موافقة المجلس عند الرغبة في بيع األسلحة إليران، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر)4(.

 ,25 Accessed July .2017 ,01 April ،1)  ندیمي، فرزین. “محلل أمریكي ینتقد مجال صناعة الدبابات اإلیرانیة بشكل الذع،” األمن والدفاع العربي(
2018،http://cutt.us/8HSEI.

(2(  Nadimi, Farzin. ”Iran May Be Renewing Its Interest in Armored Warfare.“ The Washington Institute. March 2017 ,27. Accessed 
July 2017 ,24. http://cutt.us/6OPVg.
(3(  Mizokami, Kyle. ”Iran’s New Tank Is a Whole Lot of Meh.“ Popular Mechanics. March 2017 ,14. Accessed July 2018 ,27. http://
cutt.us/Fa4YD.
(4(  Nadimi, Farzin. ”Iran May Be Renewing Its Interest in Armored Warfare.“ The Washington Institute. March 2017 ,27. Accessed 
July 2018 ,24. http://cutt.us/6OPVg.
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 ثانًيـــا األمنـــي
ا من حرس الحدود حون بلوش يقتلون اثنين من الباسيج وجنديًّ  مسلَّ

يُعتبر الفقر وعدم المساواة من أهّم مسبِّبات الصراع والعنف الذي يشهده إقليم سيستان 
وبلوشستان، إذ يشير الوضع في هذا اإلقليم إلى أنها “محافظة ُمهَملة يفتقر الغالبية من سكانها 

إلى ظروف العيش الكريم”، ويعيش أكثر من نصفهم تحت غطاء لجنة اإلمداد واإلغاثة.
أغلب اقتصاد هذه المنطقة يقوم على الزراعة وتربية الحيوانات، وقد تقلصت مصادر دخل 
ق نهر سيستان  المواطنين تماًما في هذه المناطقة بعد جفاف مياه نهر هيرمند، كما انخفض تَدفُّ
هذا العام بنسبة 98%، وكذلك وصل هطول األمطار إلى أقلَّ من 10 ملليمترات، أما الجزء اآلَخر 
ر هو اآلخر بعد  من دخل المواطنين الذي يأتي من المعامالت التجارية عبر الحدود، فقد تَضرَّ

مواجهته عدًدا من المشكالت والعقبات)1(.
هذا الوضع أفرز عدًدا من الصراعات واألزمات األمنية، ونتج عن هذه األزمات حركات وتيارات 
سياسية وحركات مسلَّحة دخلت في اشتباكات متعددة ومتواصلة مع قوات الحرس الثوري 
وقوات األمن وحرس الحدود، سقط خاللها آالف بين قتيل وجريح، وكان آخرها مقتل اثنين من 

قوات الباسيج وجندي من قوات حرس الحدود.
ة في  1- في الحادثة األولى التي شهدها إقليم سيستان وبلوشستان، أعلنت دائرة العالقات العامَّ
فرقة 110 سلمان الفارسّي بالقوات البرية التابعة للحرس الثوري اإليرانّي في محافظة سيستان 
وبلوشستان، عن مقتل اثنين من قوات الباسيج في منطقة كورين بزاهدان، هما علي رضا شه 

بخش، وبرويز شه بخش، خالل اشتباكات مع مسلَّحين)2(.
2 - في الحادثة الثانية ُقتل أحد قوات حرس الحدود، هو الجندي محمد حسين فنائي، في 

اشتباك مع مسلَّحين في منطقة الر القريبة من الحدود الباكستانية-اإليرانيَّة)3(.
كات من  بعد هاتين الحادثتين اعترف قائد قوات الشرطة اإليرانيَّة حسين أشتري بأن تحرُّ
اهم بـ”األشرار وأعداء الثورة” قد شهدت تزايًدا كبيًرا على حدود إيران خالل الفترة  سمَّ
ها بدعم المسلَّحين، الفًتا إلى أن قوات األمن تمكنت من  األخيرة، واتهم جهات خارجية لم يسمِّ
إحباط عدد من العمليات المسلَّحة، لكنها في المقابل تعرضت ألضرار كبيرة)4(، وذلك في إشارة 
إلى مقتل الجنود الثالثة في سيستان وبلوشستان، إضافة إلى مقتل 11 عنصًرا من قوات الباسيج 
وإصابة 8 آخرين في هجوم شنَّه مسلَّحون على قاعدة تابعة لقوات الباسيج في قرية دري بإقليم 

كردستان)5(.

https://goo.gl/t1yzon ،1397 1)  اعتماد، سیستان، امروز مشكل دارد، 20 تیر(
https://bit.ly/2uC6AD1 ،1397 2)  دنیاي اقتصاد، ۲ بسیجی در کورین زاهدان به شهادت رسیدند، 28 تیر(

https://goo.gl/cczmFR ،1397 3)  جام جم، شهادت سرباز هنگ مرزی زاهدان در درگیری با اشرار، 28 تیر(
 https://bit.ly/2maMOKc،1397 4)  آرمان امروز، افزایش تحرک اشرار در مرزهای کشور، 21 تیر(

 http://cutt.us/5Mkuk،1397 5)  شبكه العالم، 11 نفر در مرزهای مریوان به شهادت رسیدند/ گروهک تروریستی »پژاک« عامل جنایت، 30 تیر(
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يُحلّل الملف االقتصادي أبرز القضايا المطروحة على الساحة االقتصادية خالل شهر يوليو، عبر 
جزأين رئيسين، الجزء األول يتناول قضية االقتصاد المقاوم وأدواتها ومدى فاعليتها، خصوًصا 
في ضوء تنامي األصوات الداعية لمقاومة العقوبات األمريكيَّة، في حين يناقش الجزء الثاني أبرز 

التطورات التي شِهَدها بعض القطاعات االقتصادية والتداعيات الممكنة لها.

أوًل: اقتصاد المقاومة آليًة لمواجهة العقوبات.. األدوات والتحديات

في الوقت الذي وصل فيه سعر العملة األمريكيَّة الدوالر إلى قرابة 12000 تومان أواخر شهر 
يوليو، وفقد فيه أكثر من 45% من قيمته السوقيَّة منذ االنسحاب األمريكّي من االتِّفاق النووي في 
الثامن من مايو الماضي، تعالت األصوات المنادية بضرورة اللجوء إلى سياسة االقتصاد المقاوم 

بعدما دعا إليها المرشد اإليرانّي لمواجهة االنسحاب األمريكّي من االتِّفاق النووي.
ويقصد اإليرانّيون باالقتصاد المقاوم تَبنِّي سياسة قائمة على إحالل الواردات وتشجيع المنتج 
ع للقطاع  المحلي بدل االستثمار األجنبي، وال يفرق القادة اإليرانيُّون بين االقتصاد المقاوم المشجِّ
الخاّص، والحالة األخرى التي تهيمن فيها الدولة على النشاط االقتصادي كمحتكر أوحد لوسائل 
اإلنتاج، وهي الحالة التي تنطبق على االقتصاد اإليرانّي غالًبا منذ الثورة اإليرانيَّة حتى اآلن بنّص 
الدستور، إذ تنّص المادة 44 منه على أن الدولة تمتلك أغلب وسائل اإلنتاج في القطاعات المنتجة 
ة الصناعات الكبيرة والصناعات االستخراجية والمصارف  كافة تقريًبا، وتشرف عليها، بخاصَّ

والطيران والشحن والنقل البحري والجوي والبري، وحتى التجارة الخارجية.

الملــف االقتصــــادي
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أدوات مطروحة لتفعيل القتصاد المقاوم

إن  حتى  المقاوم،  االقتصاد  شعار  عليها  يرتكز  أداة  أهم  بوصفه  المحلي  اإلنتاج  لزيادة  يُروَّج 
العام اإليرانّي الحالي )يبدأ في 21 مارس كل عام( وفي اقتصاد يسيطر عليه القطاع الحكومي 
ل المتزايد  كاالقتصاد اإليرانّي، يرفع شعار دعم السلع الوطنية الذي يتحّقق بالضرورة بسبب التدخُّ
من الحكومة اإليرانيَّة في األنشطة االقتصادية، وسيطرتها على وسائل اإلنتاج وزيادة االحتكارات، 
ا قد يُسِفر  نظًرا إلى َضْعف إسهام القطاع الخاّص في الناتج المحلي اإلجمالي، على الرغم ِممَّ
ة المنتجة على االستمرار في المنافسة مع المنتج الحكومي  عنه عدم قدرة المشروعات الخاصَّ
المدعم عادة بموادَّ خام رخيصة أو مدعومة أيًضا. وينبغي أن ال نُغِفل القطاع شبه الحكومي من 
ل في النشاط االقتصادي الفترة المقبلة، سواء التعاونيات والشركات التي تشرف عليها  التدخُّ

سة الدينية أو التابعة للحرس الثوري اإليرانّي. المؤسَّ
ويؤّكد النائب األول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري هذا التوجه بقوله إنه »ال يوجد شخص 
يقول إنه يجب أن يكون في دولٍة اقتصاد ُحر في أوضاع حرب«)1(، وإذا كان يقصد ِبـ»الحرب« 
ًرا لغياب اقتصاد حر، فإن إيران بهذا التفسير في حروب  العقوبات االقتصادية األمريكيَّة مبرِّ
مستمرة منذ قيام الثورة، هذا إذا ما تغاضينا عن الحروب الفعلية التي خاضتها بشكل مباشر أو 

بالوكالة.
أمام  الموضوعة  القيود  الحكومة  اإلنتاجي، ستزيد  بالنشاط  الحكومي  ل  التدخُّ إلى  باإلضافة 
االستيراد وحيازة العملة األجنبية كأداة أخرى ضمن أدوات استراتيجيتها االقتصادية المقاومة، 
ففي يونيو الماضي وضعت الحكومة اإليرانيَّة قائمة بسلع حظرت استيرادها فاقت 1300 سلعة 
تشمل أجهزة كهربائية ومنسوجات وأحذية ومنتجات جلدية وأثاًثا وغيرها)2(. وفي أبريل الماضي 
فرضت قيًدا على حيازة عمالت أجنبية تفوق 10 آالف يورو. لكن التساؤل المهم هو: هل سيمنع 

هذا الحظر دخول السلع عبر التهريب؟
االقتصاد  فكرة  لتدعيم  ة  خاصَّ أدوات  ُعرضت  النِّْفطي  القطاع  على  العقوبات  أثر  ولتخفيف 
المقاوم، منها ما تداولته وسائل اإلعالم اإليرانيَّة بكثرة خالل شهر يوليو، كعمل بورصة داخلية 
ة أيا كانت هذه  للنِّْفط يباع فيها اإلنتاج النِّْفطي للقطاع الخاص، واألخير يبيعه بطرقه الخاصَّ
ة أن بيع النِّْفط عبر  الطريقة)3(. وإن ُعّدت هذه األداة قانونية في إيران، فقد عارضها آخرون بُحجَّ
وسطاء القطاع الخاص سيفتح المجال لخلق سماسرة انتهازيين ُجُدد على غرار بابك زنجاني)4(، 
وستضيع على خزينة الدولة مليارات الدوالرات أو سيتجه الوسطاء لبيع النِّْفط لعمالء في دول 

الجوار عبر التهريب كما كان يفعل تنظيم داعش اإلرهابي بنفط سوريا والعراق)5(.

https://bit.ly/2IDZkdT ،۱۳۹۷/۴/۱۰ ،1) آرمان امروز، کوتـــــاه(
https://goo.gl/ ،2018 2) إیران تحظر استیراد 1300 سلعة وسط اشتباكات بین محتجین والشرطة بسبب هبوط الریال، رویترز، 25 یونیو(

bjqEjz
http://soo.gd/ECem .1397 3) ابهام های راه اندازی بورس نفت ، حمید رضا میرمعیني، صحیفة همدلي، 11 تیر(

)4) بابك زنجاني هو وسیط بیع النفط اإلیراني للخارج خالل فترة الحظر النفطي على إیران في عهد أحمدي نجاد، واتُّهم بتلقي عموالت ضخمة بقرابة 
2,7 ملیار دوالر، وُحكم علیه باإلعدام، وما زالت قضیته في المحاكم إلى اآلن.

)5) حمید رضا، مرجع سابق.
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كذلك ُطرحت فكرة مقايضة النِّْفط اإليرانّي بالسلع األساسية من الخارج التي قد يندرج تحتها 
والمعدات  اآلالت  بعض  أو  للصناعة  الالزمة  الخام  المواد  أو  االستراتيجية  الغذائية  المواد 
الصناعية وضرورة بحث المسؤولين عّمن يقبل بمثل هذه االتِّفاقيات التجارية، ألن إيران لديها 
تجربتان سابقتان في هذا اإلطار مع روسيا لم يُكتب لهما النجاح: األولى عام 2014 والثانية في 
2017، ناهيك بَضْعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من األساس مقاَرنًة باحتياجات إيران 

التجارية مع دول أخرى كالصين وأوروبا.
تحديات أمام تطبيق نظرية القتصاد المقاوم في إيران

يجب أن ال يَغَفل المسؤولون اإليرانيُّون عن التحديات الخطيرة التي ستقابلهم خالل المرحلة 
المقبلة عند التركيز على استراتيجية االقتصاد المقاوم، وأهمها تهريب السلع والبضائع، وانتشار 

الفساد وَضْعف وتَقاُدم وسائل اإلنتاج المحلية.
أول: أظهرت دراسة أجراها الباحث اإليرانّي محمد فارزانجان شملت 32 عاًما أن ظاهرة التهريب 
تاريخية في إيران واستمرت على مدار فترة الدراسة، إذ تراوح الحجم النسبي للتهريب من 6% إلى 
ل التهريب بتزايد  25% من إجمالي التجارة في إيران خالل قرابة 30 عاًما، كما ارتبط تزايد معدَّ

ه نحو األعمال غير القانونية. الت البطالة في الداخل مما يسفر عن التوجُّ معدَّ
ويقول النائب البرلماني اإليرانّي محمد مهدي زاهدي في هذا السياق: »لدينا ضبطيات سنوية 
لتهريب البضائع في البالد بقيمة تصل إلى أكثر من 20 مليار دوالر، لكن ما ضبطته الحكومة من 

بضائع كان بقيمة 12 مليار دوالر«)1(.
التهريب في إيران كنسبة من إجمالي التجارة )2002-1970(

 :Mohammad Farzanegan, Economic Research Forum, Egypt, Illegal trade in the Iranian economy :المصدر

 https://goo.gl/9gfmmn،۱۳۹۷ 1) ایسنا، ساالنه ۲۰ میلیارد دالر کشفیات قاچاق داریم نه ۱۲ میلیارد دالر، ۱۶ تیر(
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evidence from structure model, Working Paper 409, June 2008. P 21.

لْطة والنفوذ وانتشار الفساد في إيران الذي أصبح ظاهرة  ثانًيا: يرتبط التهريب بسوء استغالل السُّ
ال تخفى على المتابع للشأن اإليرانّي، وما زالت النخب اإليرانيَّة تحّذر منه، الستنزافه موارد البالد 
المالية، وال يكاد يمر شهر إال يُكشف فيه عن واقعة فساد كبرى، آخرها قضية احتيال بقيمة اقتربت 
سات المالية غير الرسميَّة التي تُدَعى “ثامن الحجج”)1(،  من 2.9 مليار دوالر كان وراءها إحدى المؤسَّ
حتى إن الناس اعتادوا العيش والتأقلم معه، وأظهر بحث ميداني لهيئة التفتيش في مدينة أصفهان 
أن أكثر من 50% من أهالي أصفهان يعتقدون أن الفساد في إيران أصبح عادّيًا، وما يقرب من %68 

ذكروا أنه من الصعب إثبات الفساد في البالد)2(.

ثالًثا: ضعف قدرة وسائل اإلنتاج على الوفاء باحتياجات البالد حال االنعزال عن العالَم، فعلى الرغم 
ة، فال يمكنها االستغناء عن العالَم الخارجي سواء  من امتالك إيران وسائل إنتاج محلية وصناعية خاصَّ
لإلمداد بالمواّد الخام أو بالمنتجات الوسيطة أو بقطع الغيار والتقنيات الحديثة، بدليل أنه خالل 
سات  السنوات 2012-2015 كان النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي بالسالب وتوقفت آالف المؤسَّ
الصناعية عن العمل. بمعنى آخر ستعاني وسائل اإلنتاج اإليرانّي من التقادم التقني ونقص مدخالت 

اإلنتاج، مهددة بذلك إمكانية نجاح استراتيجية االقتصاد المقاوم.

قراءة مستقبلية لستراتيجية القتصاد المقاوم

لن يتحمل االقتصاد اإليرانّي المقاومة لفترة طويلة، وربما كانت استراتيجية االقتصاد المقاوم 
لتنجح في كنف اقتصاد ُمكتٍف ذاتّيًا من أغلب مدخالت اإلنتاج، وحتى هذا االفتراض النظري ال 

http://soo.gd/N5RH ،1397/4/25 ،1) حسین أنصاري راد، صحیفة ستاره صبح، شکل  گیری تدریجی فساد(
https://iranwire.com/fa/ ،2018 2) نتایج یک پژوهش میدانی سازمان بازرسی: فساد عادی شده، باید با آن کنار آمد، إیران وایر، 16 ژوئیه(

26854/features
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ينطبق على دولة في القرن الحادي والعشرين، كما أنه ضّد القناعة االقتصادية الراسخة لمزايا 
ص وتقسيم العمل على مستوى التجارة الدولية. ربما يطبق النموذج االقتصادي الكوري  التخصُّ
الشمالي هذه النظرية باحتراف، لكن نتائجها واضحة للعيان على مستوى اقتصادها ومعيشة 

شعبها.
إّن ظاهرة التهريب في إيران قديمة، إذ تشكلت من قبل الثورة اإليرانيَّة واستمرت إلى اآلن، ولم 
ا يكشف عن وجود شبكات  تنجح جهود روحاني في مكافحتها بشكل كامل رغم المحاوالت، ِممَّ
تهريب قوية ومتشعبة يدعمها ذوو مصالح ونفوذ تقاوم وتتفنن في التحايل على اإلجراءات المضادة 
لكشف التهريب. ومع تزايد القيود الحكومية على االستيراد ستتزايد أنشطة التهريب، مقوِّضة 
بذلك هدف الحكومة بدعم وتشجيع اإلنتاج المحلي الذي سيواجه منافسة شرسة من بدائل 
مستوردة ربما أقل سعًرا أو أعلى جودة، إال إذا فرضت الحكومة سيطرة حديدية على حدودها 
الدور  النظر في  الخليجي- وأعادت  الجوار  -بما فيهم دول  برّيًا وبحرّيًا  ة مع 13 جاًرا  الممتدَّ
الرقابي ألجهزة الحرس الثوري على المنافذ الحدودية، وال نتوقع أن الحكومة في استطاعتها 

اتخاذ هذا القرار وتطبيقه.

رات قطاعية مختلفة خالل الشهر ثانًيا: تطوُّ

اإليرانيَّة  للحكومة  االقتصادي  الفريق  لتغيير  والبرلمانية  الشعبية  المطالبات  وتيرة  تصاعدت 
التراجع  امتداد  وفي ظل  أغسطس،  التنفيذ في  حيِّز  الجديدة  األمريكيَّة  العقوبات  مع دخول 
االقتصادي وانهيار القوة الشرائية مع التراجع الحاّد للعملة المحلية )التومان( وارتفاع أسعار 
الذهب وغالء السلع وتدهور الوضع المعيشي، أسفرت هذه المطالبات عن تغيير محافظ البنك 
ا  المركزي اإليرانّي، وهو المسؤول األول عن إدارة السياسة النقدية في البالد، علَّه يضع حّدً
ر محافظ البنك المركزي أنه  لنزيف العملة المحلية أمام الدوالر وباقي العمالت األجنبية. وقرَّ
ة)1(، وفي  سيتم تخصيص العملة األجنبية المكتسبة من بيع النِّْفط لتوفير السلع األساسية والعامَّ
هذا اإلطار طلبت إيران من أوروبا نقل 300 مليون يورو نقًدا إلى طهران في طائرة، حسبما نقلت 

صحيفة “بيلد” األلمانية)2(.
وعلى صعيد القطاع النِّْفطي كان من المالحظ انخفاض صادرات إيران من النِّْفط تدريجّيًا خالل 
األشهر األخيرة من 2.58 مليون برميل في أبريل إلى 2.38 مليون برميل في مايو إلى 1.93 مليون 
ل ضغط اإلدارة األمريكيَّة على صادرات إيران النِّْفطية أهّم العوامل المؤثرة  برميل اآلن. ويشكِّ
على أداء القطاع النِّْفطي اإليرانّي لهذا الشهر ويتمثل، هذا الضغط في تصريح المسؤولين في 
اإلدارة األمريكيَّة بأنهم سوف يعملون على تقليص صادرات النِّْفط اإليرانيَّة في األسواق العالَمية 
ويتطلعون إلى العمل مع حلفائهم إليصال الصادرات النِّْفطية إلى الصفر في مطلع شهر نوفمبر 
المقبل. وقد أسفر هذا الضغط بإعالن كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند خفض الواردات من 
النِّْفط اإليرانّي، وقد تقترب واردات هذه الدول من النِّْفط اإليرانّي إلى الصفر في نوفمبر المقبل 

)1) سرویس اقتصادي، وكالة خانة ملت .بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد/ارز حاصل از فروش نفت صرف تامین 
https://bit.ly/2KmAAMY .۱۳۹۷ کاالهای اساسی می شودوكالة خانة ملت. سه شنبه ۹ مرداد

https:// ،۱۳۹۷ 2) موقع رادیو فردا درخواست إیران از اروپا: ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد برای انتقال به تهران با هواپیمای مسافربری ۱۸ تیر(
402511/www.radiozamaneh.com
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ما لم تحصل على إعفاءات أمريكيَّة)1(.
وحسب ما عرضه عضو لجنة الطاقة البرلمانية جالل ميرزائي، فإن بعض الدول أعرض عن 
شراء النِّْفط اإليرانّي أو متردد بشأن شرائه، مثل كوريا الجنوبية، أو بشأن الصادرات النِّْفطية 
اإليرانيَّة مثل بعض معامل التكرير الهندية، إذ يسعون إليجاد بدائل في السوق من خالل دول 
م عروًضا لمنع توقف استيراده، كتقديم خدمات تأمين  ا جعل الحكومة اإليرانيَّة تقدِّ أخرى، ِممَّ

إيرانيَّة لناقالت النِّْفط التابعة للهند)2(.
َرت قائمة جديدة من الشركات الدولية الخروج من السوق اإليرانّي خالل يوليو  في سياق آخر، قرَّ
تَجنًُّبا لعقوبات أمريكيَّة، ومن أبرز الشركات المنسحبة هذا الشهر شركة الشحن الفرنسية “سي 
إم إيه سي جي إم”، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالَم، باإلضافة إلى بعض الشركات 
والبنوك العالَمية، من أبرزها بنك ميتسوبيشي “يو إف جيه”، أحد أكبر البنوك اليابانية، وأعلنت 
ا أن تغادر السوق اإليرانيَّة، وأنها بدأت في  شركة السيارات الفرنسية “رينو” أن من المحتمل جّدً

البحث عن بدائل في السوق اإلفريقية.
وفي مجال النقل الجوي أعلنت الخطوط النمساوية أنها سوف توقف رحالتها إلى بعض المدن 
اإليرانيَّة ابتداًء من سبتمبر المقبل حسبما ورد في موقعها اإللكتروني، وكذلك أعلنت الشركة 
الجوية الهولندية في بيان على موقعها في شبكة اإلنترنت أنها ستوقف رحالتها المباشرة من 
السياق حظرت وزارة  المقبل)3(. وفي ذات  ابتداًء من 22 سبتمبر  إيران وبالعكس  إلى  هولندا 
الخزنة األمريكيَّة شركة “ماهان” للسياحة والسفر ذات النشاط في العاصمة الماليزية بوصفها 

وكالة تابعة لشركة “ماهان إير” الموضوعة في القوائم السوداء)4(.
وتزايد عدد الشركات اإليرانيَّة في تركيا، باإلضافة إلى تزايد عدد العقارات المشتراة من جانب 
ل يفوق ثالثة  اإليرانيِّين في تركيا خالل النصف األول من عام 2018، مسجلة 944 وحدة، بمعدَّ
ر على  أضعاف نظيره في نفس الفترة من العام الماضي وفق هيئة اإلحصاء التركية، وهو مؤشِّ
نظرة اإليرانّيين السلبية تجاه مستقبل االقتصاد اإليرانّي في ضوء تراجع العملة والقوى الشرائية 

ة الشعب)5(. لعامَّ
باختصار، كان أبرز التطورات القطاعية خالل شهر يوليو بشأن العقوبات األمريكيَّة على االقتصاد 
اإليرانّي، تحديًدا القطاع النِّْفطي، انخفاض صادرات النِّْفط اإليرانّي إلى الخارج وإعالن عدة دول 
تخفيض وارداتها من النِّْفط اإليرانّي ما لم تحصل على إعفاءات أمريكيَّة، وسط تهديدات إيرانيَّة 
بإغالق مضيق هرمز أمام ناقالت النِّْفط الدولية، باإلضافة إلى خروج شركات دولية إضافية من 
السوق اإليرانيَّة، وتزايد االستثمار اإليرانّي في سوق العقارات التركية، والمناداة بتفعيل سياسة 
االقتصاد المقاوم ومطالبات بتغيير الحكومة أفضت إلى تغيير محافظ البنك المركزي، وتزايد 

التظاهرات احتجاًجا على وصول الدوالر إلى مستويات قياسية أمام التومان.

)1) وكالة أنباء خانة میلت، جالل میرزائي اروپا نمی تواند برای نفت إیران بازاریابی کند/تردید پاالیشگاه های کره و هند برای خرید نفت از إیران. 
https://bit.ly/2m9ADgU سه شنبه ۱۹ تیر.

https://bit.ly/2LsQOVn ،2) صحیفة إیران، تسلیت رئیس جمهوری به مناسبت درگذشت مادر شهیدان یزدان خواه(
)3) وكالة انباء فارس. خطوط هوایی اتریش اعالم کرد که از ماه سپتامبر پرواز به شهرهای اصفهان و شیراز را متوقف می کند ۱۸/۰۴/۱۳۹۷، 

https://bit.ly/2uhcqsD
)4) وكالة مهر. آمریکا یک شرکت گردشگری ایرانی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد، https://bit.ly/2m3XGtf ۱۸ تیر ۱۳۹۷

 https://bit.ly/2A82kk0،5) وكالة ایرنا، ایرانی ها سه برابر سال قبل در ترکیه خانه خریدند(
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الملـــف اآليديولوجي
ن اإليرانّي لت التديُّ المسألة األولى: َعْلَمنة الحوزة.. َتحوُّ

من أكبر المآزق التي تمّر بها الحوزة العلمية في إيران، حسب المعنيِّين بها وحسب النخبة 
الدينية المسؤولة عن السياسة اإليرانيَّة، مأزق َعلَْمنة الحوزة، وَعلَْمنة المجتمع.

فبالنسبة إلى الحوزة فإّن أصواًتا كثيرة باتت ترجع إلى أصل التشيُّع المتمثل في فلسفة 
ى هذا التغير الملحوظ والمتدرج  “فقه االنتظار” وتَجَهر بمخالفة نظرية “والية الفقيه”. أدَّ
إلى قلق فالسفة وُمنّظري النِّظام. تَمثَّل هذا القلق في حديث إبراهيم رئيسي، متولي سدانة 
وخراسان  قم  محافظات  في  العلمية  الحوزات  ألساتذة  الشهر،  هذا  الرضوية،  القدس 
د الحوزات العلمية اليوم،  ق فيه إلى مسألة العلمانية التي “تُهدِّ وطهران وأصفهان، وقد تَطرَّ
وكما أن الحوزات العلمية كانت منشأ الثورة فإّن عليها اليوم أيًضا أن تدعم الثورة وأن تستمّر 

في هذا الخّط، إذ إن معيار االعتدال هو اتباع والية الفقيه”)1(.
كذلك حذر )آية اهلل( محمد تقّي مصباح يزدي من َعلَْمنة الحوزة عبر 

تآكل أطروحة “والية الفقيه”، إذ تمتّد معارضتها إلى داخل 
العلمية  الحوزات  د أن “في  أكَّ العلمية، فقد  الحوزات 

وبين المسؤولين اإليرانّيين عديًدا من المعارضات 
الحوزات  في  البعض  فــإن  الفقيه،  ــة  والي لمبدأ 

في  السياسة،  عن  الدين  فصل  يريد  العلمية 
القوميَّة  ــى  إل المسؤولين  بعض  يميل  حين 
اإليرانيَّة”. وحسب يزدي فإّن “البعض توصل 
يُدِلي بصوته  أّنه ما دام الشعب  إلى اعتقاد 
بنفسه ويختار رئيس الجمهورية فما ضرورة 
وجود المرشد؟ ولماذا من األساس مبدأ والية 

الفقيه؟ فهل في الــدول األخــرى مرشد؟ لقد 
إلى الحوزات  الفقيه  امتّد نطاق معارضة والية 

العلمية”، وأضاف يزدي: “لقد شعر المرشد قبل 
فترة بأّن الفكر الثوري أوشك على االنتهاء في بعض 

يكونوا  بأن  واألكاديميين  الحوزويين  أمر  لذلك  األماكن”، 

 https://bit.ly/2L2LyYp،1397 1) حوزه نیوز: تفکر سکوالریسم اجتماعی حوزه های علمیه را تهدید می کند/ معیار اعتدال تبعیت از والیت فقیه است، 27 تیر(
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الشأن،  بهذا  تحذيره  خــالل  من  ثوريين 
ه مثل هذا الخطاب  وإذا كان المرشد يوجِّ
أن  يعني  فــهــذا  العلمية  الـــحـــوزات  إلـــى 
تواجه خطر االنفصال  العلمية  الحوزات 
أيًضا  الممكن أن ننسى  الثورة، ومن  عن 
أن الجزء األكبر من الفقه متعلق بالشؤون 
السياسية واالجتماعية”، واسترسل يزدي 
يعارض  الــيــوم  المسؤولين  “بــعــض  بـــأّن 
فرغم  أريحية،  بكل  الفقيه  الولي  أوامــر 
إشادتهم على الدوام بتوجيهات وإرشادات 
المرشد يفعلون ما يخالف أوامره. إن هذه 
المجموعة من المسؤولين يفضلون إحالل 
القوميَّة محّل والية الفقيه. لقد أبدل بعض 
اإليرانيَّة،  القوميَّة  باإلسالم  المسؤولين 
وهذا هو نفس الشعار الذي كان يطرحه 
الشاه تحت عنوان “القوميَّة اإليجابية”، 
كافة  واإلنسانية  اإللهية  القيم  تنحية  أي 

جانًبا”)1(.
رجال  وبعض  الــحــوزة  لَعلَْمنة  كانت  وإذا 
لوالية  مناهضة  أصــوات  ولخروج  الدين 
الفقيه بوادر حقيقية، فإّن هذه األصوات 
ليست جديدة، بل هي موجودة منذ نجاح 
النِّظام  يُجيد  وواقعّيًا  اليوم،  الثورة حتى 
التعامل األمنّي المحض مع تلك األصوات، 
بَيْد أّن النِّظام يتعمد كثيًرا تضخيم حجم 
وحشد  لتسويق شرعيته،  هــؤالء،  وموقع 
سياساته  خــلــف  اإلســالمــيــيــن  جماهير 
وصرف النظر عن اإلخفاقات المتتالية على المستويات كافة، السياسية واالقتصادية، ِمن ثَّم 

ا يمكن االلتفاف وتوحيد الجبهة من أجل مواجهته. ف العلمانية عدّوً وظَّ
وبالنسبة إلى تََعلُْمن المجتمع فإّن الشباب اإليرانّي في نظر صانع القرار صار أبعد ما يكون 

 https://bit.ly/2A5JhGM،1397 1) رادیو زمانه: مصباح یزدی: والیت فقیه در حال افول است، 1 مرداد(
http://cutt.us/ .وراجع: المعهد الدولي للدراسات اإلیرانیة: مصباح یزدي: معارضة “والیة الفقیه” تمتّد إلى الحوزات العلمیة. 24 یولیو 2018م

mzCp2

26

https://bit.ly/2A5JhGM
http://cutt.us/mzCp2
http://cutt.us/mzCp2


عن الفكر الثوري اإليرانّي الذي رسخته الثورة اإلسالمية، وأقرب إلى الحداثة الغربية. وهو 
عي العام  د ُهِويَّة الدولة، ومن ثّم رسوخ النِّظام واستقراره. وحسب المدَّ الخطر الذي يهدِّ
ة في الفضاء االفتراضي،  اإليرانّي محمد جعفر منتظري فإّن “العدو لديه نشاطات جادَّ
لدرجة أن إيران تفلتر نحو 20-22 ألف موضوع مع نهاية كل أسبوع، ولكننا نجد أن العدّو 
يستأنف أنشطته تحت أسماء أخــرى، فالفضاء االفتراضي هو مصدر كثير من القضايا 
المنافية لآلداب والعفة”، مبيًِّنا أن “جيل الشباب معرَّضون للخطر، والعدو لديه خطط 
واستثمارات واسعة في هذا الشأن حتى يقضي على برقع الحياء”)1(. والواقع أّن مبعث القلق 
عي العاّم اإليرانّي، بل  اإليرانّي ليس القضايا “المنافية لآلداب والعفة” حسب كالم المدَّ
الخوف من السوشيال ميديا، واإلنترنت عموًما الذي أسهم بشكل كبير في تظاهرات 2009م 
الثقافة  انتشار  العلمانية االجتماعية هو  النِّظام تجاه  و2017م، فجزء كبير من هواجس 
ا يزيد الضغط الشعبي على النِّظام بمرور الوقت. السياسية الغربية في أوساط الشباب، ِممَّ

المسألة الثانية: الحجاب واألزمة المتفاقمة

شِهَدت إيران في الشهور األخيرة سجاالت حول مسـألة الحجاب، فكثير من المسؤولين 
أبدوا غضبهم من طريقة لبس النساء للحجاب، وفي نفس الوقت طالب بعض رجال الدين 
يَّاح بالحجاب، تنشيًطا للسياحة اإليرانيَّة، وعدم  النِّظام بعدم إلزام السُّ المحسوبين على 

وضع عراقيل أمامها.
وحسب رجل الدين محسن غرويان، المحسوب على التيَّار األصولي، فإنه “ال إجبار على 
بإمكانهم  بنا،  ة  الخاصَّ الدينية  المعايير  تنفيذ  والفقه في  الشرع  السياح من وجهة نظر 
ا على ما  رّدً المذهبية ال إجبار عليهم”. وأوضــح غرويان  الناحية  اختيار الحجاب، ومن 
الذين  إلغاؤه على السياح  يطرحه البعض مؤخًرا من أن قانون الحجاب اإلجباري ينبغي 
يأتون إلى إيران في المناطق الحرة، أنه “لو تَحوَّل هذا األمر إلى قضية ثقافية يستطيع 
المواطنون تَقبُّلها، فستكون قابلة لإلجراء، ومثلما نذهب نحن إلى الدول األخرى ونتعامل 

حسب قوانيننا، ينبغي السماح للسياح أيًضا بالتعامل في بالدنا حسب قوانينهم”)2(.
الــدورة  العام اإليــرانــّي محمد جعفر منتظري، خــالل  عي  ح المدَّ وفــي نفس السياق صــرَّ
وقم  خراسان  لمحافظات  العلمية  الحوزات  في  التعبويين  والنخبة  لألساتذة  المشتركة 
وطهران وأصفهان التي ُعقدت في مدينة مشهد، بأن التعامل القضائّي في الموضوعات 

)1) اعتماد اون الین: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور: بابک زنجانی قطعا اعدام می شود/ برخورد خشن با بدحجابی جواب نمی  دهد، 27 
https://bit.ly/2NrDc9n ،1397 تیر

)2) آفتاب: حجت اإلسالم غرویان: تصمیم گیری درباره حجاب توریست ها را بر عهده خودشان بگذاریم/ نمی توانیم احکام فقهی خود را به 
https://goo.gl/egA6MD ،1397 توریست ها الزام کنیم، 18 تیر

وجاءت تصریحات غرویان ردًّا على َتزمُّت أحد أعضاء اللجنة الثقافیة للبرلمان اإلیراني، النائب أحمد مازني، الذي وصف الحریة في ارتداء السیاح 
المالبس وأنها ستؤدى إلى جذبهم للبالد بأنها رؤیة منحرفة، وأكَّد غرویان أنه ینبغي أن ال “ُنلِزم السیاح بأحكامنا الفقهیة”. الیوم السابع: متشدد في 

http://cutt.us/HfQrr .إیران یدعو لتخفیف القیود عن السیاح وإلغاء الحجاب اإلجباري للزائرین، 10 یولیو 2018م
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الثقافية والحجاب ال يفيد، وأنه ينبغي انتهاج طرق سلمية، الفًتا إلى أنه يدعم أي مشروع 
فّعال بشأن مواجهة الحجاب السيِّئ. وأردف بأن بعض المسيئات للحجاب ال يؤِمنَّ باإلسالم، 
بل ُهّن علمانيات أو يتبعن ديانات أخرى، ولكّن عدًدا قلياًل منهن يفعل ذلك بقصد اإلساءة إلى 
قيم الدين وأحكام اإلسالم. وأوضح أنه إذا أرادت القوات األمنية اعتقال المسيئات للحجاب 
ر الحقيقي  النِّظام واإلســالم، مبيًِّنا أن المقصِّ كافة)1(، فسيخلق هذا إشكااًل واسًعا ضّد 
في اإلساءة للحجاب هو التربية والتعليم، ورجال الدين، والتعليم العالي، والجامعات، وأن 
الجميع مقصرون في ذلك الشأن. وبيَّن أّن لجنة األمر بالمعروف والحرس الثوري والقوات 
األمنية تتخذ حالّيًا اإلجراءات التي من شأنها أن تمنع ظاهرة اإلساءة للحجاب، ولكن عليهم 
إدراك أن التعامل بقسوة مع اإلساءة للحجاب لن يفيد)2(. وربما جاءت تصريحات محمد 
لْطة قد اعتقدت  لْطة دون جدوى، إذ إن السُّ ي النساء للسُّ جعفر منتظري بعد شهور من تَحدِّ
أّن اعتقال بعض النساء ومالحقة أخريات كفيل بإنهاء المسألة. وجاءت تصريحات أخرى 
بروانه  البرلمانية  المرأة  لجنة  رئيسة  من  بالتظاهر،  للنساء  السماح  إلى  تدعو  مسالمة 
ل الحجاب إلى قانون في الدولة، فيجب أن تصبح طريقة  سلحشوري، إذ قالت: “مثلما تَحوَّ
االعتراض عليه قانونية وفي إطار القانون، لكن الموضوع أصبح شخصّيًا بالكامل، ومن 
غير اإلنصاف أن نحكم متعجلين على الفتيات المعترضات على الحجاب، ويُتََّهمن بالفساد، 
التي أصبح فيها الحجاب إجبارّيًا،  فاالعتراض على الحجاب يعود إلى السنوات األولــى 

)1) بالفعل تعتقل السلطات بین فینة وأخرى نساًء بسبب عدم ارتداء الحجاب أو ارتدائه بطریقة سیئة، ووصفتهن السلطات بـ”النساء المخدوعات”. 
راجع: هیومان رایتس ووتش: على إیران الَكّف عن مالحقة النساء بسبب مالبسهّن، 24 فبرایر 2018م، http://cutt.us/vYkVV، وسكاي نیوز: 

http://cutt.us/rwJJU .إیران تعتقل 29 امرأة من المخدوعات، 1 فبرایر 2018م
https://bit.ly/2NrDc9n ،1397 2) اعتماد أون الین: بابک زنجانی قطعا اعدام می شود/ برخورد خشن با بدحجابی جواب نمی  دهد، 27 تیر(
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مما يعني أن االعتراض على الحجاب ليس بالموضوع الجديد، كما أن المعترضات على 
إنهن اعترضن فقط على  للنظام، وال فاسدات، وال جاسوسات،  الحجاب لسن معاديات 

موضوع الحجاب”)1(.
وكانت إيران قد شهدت خالل األشهر الماضية موجات من االعتراضات على الحجاب في 
الطرقات والشوارع والسوشيال ميديا، مستمرة حتى اليوم، وخلع عدد من النساء اإليرانيَّات 
الحجاب في الشوارع ونشرن صورهم على السوشيال ميديا اعتراًضا على تَسلُّط وتَغوُّل 
السلطات األمنية ومعاملتها بقسوٍة عدًدا من النساء بسبب عدم ارتداء الحجاب، أو ارتداء 

حجاب غير محتشم)2(.

رؤية مستقبلية: التنمية وتآكل األطروحة الخمينية

ال شّك أّن عملية التنمية المتمثلة في االنفتاح على العالَم، وتأثير العولمة، وانتشار القيم 
الغربية، وذيوع الفضائيات وعالَم اإلنترنت والسوشيال ميديا، وكذلك التنمية المادية كالبنية 
سات، أو بعبارة أوجز “الدخول في عصر الحداثة”)3(، كفيل  التحتية من تعليم وصحة ومؤسَّ
-حسب الُمنّظر اإلصالحي مجتهد الشبستري- بتهميش دور الدين في المجتمع اإليرانّي، إذ 
إن الحياة في عصر الحداثة تُدار عبر االستعانة بالعلوم التجريبية ال بالفقه وعلوم الشريعة 
ش دور الفقيه في هيمنته على مجمل شؤون الدين والدنيا كما كان األمُر  وحدها، ومن ثّم يَُهمَّ

في عصر الحداثة.
ق المعلوماتي والعولمّي والعلمانّي القادم  م في قنوات التدفُّ قد يحاول النِّظام اإليرانّي التحكُّ
من فضاءات اإلنترنت بمنع وحجب عدد كبير من المواقع، واعتقاالت مستمرة إلصالحيين 
وليبراليين ومنسوبين إلى الحركات النسوية، إال أن ذلك كله يعكس صحة تأثر المجتمع 
النِّظام السياسي  الغربية، كما يعكس قصور وفشل  بالعلمانية  اإليرانّي والدولة اإليرانيَّة 
في مواجهة العلمانية عبر أدوات فاعلة عقالنية، ال أمنية وال عسكرية، أّي إّن النِّظام لم 
يستطع بأّي صورة أْن يُرسخ نظريات فكرية ومعرفية، أو ينجح في الجامعات والمدارس 
سات اإليرانيَّة في عمليات أسلمة العلوم التي نتجت عن الثورة الثقافية منذ مارس  والمؤسَّ
1980م، والمستمرة حتى اليوم، لذا لجأ وال يزال إلى حسم معاركه الفكرية باألدوات األمنية، 
فكلما اختلَف مع مرجٍع أو مثقف أو نخبوّي معارٍض اعتقله. هذه اإلجراءات األمنية ال يمكن 
تارة وسّرية  السير بخفوت  وتَْحِمله على  تُبطئه  المجتمعي، قد  التحول  تمنع عمليات  أن 

 )1) جماران: سلحشوری: فاسد خواندن زنان معترض به حجاب منصفانه نیست/ زنان به خط قرمز تبدیل شده اند، 13 فروردین 1397،
https://bit.ly/2GpUAMQ 

)2) وقد استنكر إمام جمعة مشهد علم الهدى في خطبة الجمعة 20 أبریل 2018م، ردود األفعال المندِّدة بتعامل الشرطة اإلیرانیة بقسوة وعنف مع 
إحدى النساء بسبب الحجاب، قائال: “ینبغي عدم استجواب قوات الشرطة التي لبَّت نداء الشعب في الكوارث المختلفة، بسبب خطأ ضابطة، فهم یعملون 

للتصدي ألحد المنكرات الشرعیة )یقصد التبرُّج). ماذا یعني أن تفسح كل أجهزة الدولة الطریق وال تتعامل مع السیدات الالتي ال یرتدین الحجاب؟ هل 
 https://bit.ly/2Jddp2H:أصبحت الدعوات المناهضة للقرآن ولفریضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في البرلمان؟!”. موقع انتخاب

سة االنتشار العربي2013م، ط1، ص18. )3) راجع: محمد مجتهد الشبستري: نقد القراءة الرسمیة للدین، مؤسَّ
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ا يؤّكد في كل األحوال  أخرى، إال أنها ال توقف نموه وفاعليته وجاذبيته للشباب اإليرانّي، ِممَّ
مقولة تآكل األطروحة الخمينية، لصالح العلمانية، سواء أكانت العلمانية الحوزوية المتمثلة 
في العودة إلى فقه االنتظار، وفي تلك الحالة ستُعتمد الدولة المدنية حاّلً عقالنّيًا للخروج 
من معضلة والية الفقيه وما جلبته من أزمات للدولة اإليرانيَّة، أو كانت العلمانية الغربية، 
فالمخرج النهائي واحد، والدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة وعودة المرجعيات إلى 

الحوزة قد يكون حتمّيًا في كّل األحوال.
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الشـــأن العربـــي
اإليرانيـة فـي سـوريا والعـراق واليمـن  المخططـات  تتعـرض 
لهزات قوية منـذ تولي الرئيـس األمريكي دونالـد ترامب مقاليد 
الحكـم فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ينايـر 2017، إلدراكـه 
واقتناعه كرئيس القوى العظمى المتربعة على عرش النظام 
الدولـي األحـادي القطبيـة بالرؤيـة الخليجيـة عاّمـًة والسـعودية 
خاّصـًة بضـرورة تحجيـم النفـوذ اإليرانـي فـي منطقـة الشـرق 
األوسـط، لما لتلك األنشـطة التوسـعية اإليرانية مـن تهديدات 
مباشـرة شـكلت تهديـًدا لألمـن والسـلم الدولييـن، ووضعـت 
انـدالع  بُرّمتهـا علـى شـفا كارثـة كبـرى مـن شـأنها  المنطقـة 

الحروب والكوارث.
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إذ الحظنـا فـي الفتـرة األخيـرة دق طبـول الحـرب بيـن 
إيـران وإسـرائيل، وتهديـد المالحـة الدوليـة بتهديداتهـا 
المتكـررة إلغالق أحد أهـمّ ممرات المالحـة الدولية في 
الخليج العربي، وتسـّببها فـي تحويل بعـض دول المنطقة 
لتربـة خصبـة ومـالذ آمـن النتشـار اإلرهـاب والعمليـات 
اإلرهابيـة، ومـن هـذه النقطـة تسـعى اإلدارة األمريكيـة 
الصعيـد  علـى  الخليـج  ودول  الدولـي  الصعيـد  علـى 
المنطقـة  فـي  اإليرانـي  النفـوذ  اإلقليمـي نحـو تحجيـم 

لتحويلهـا إلـى منطقـة آمنـة مسـتقرة.

المحور األّول: إيران والحتجاجات العراقية بالمحافظات 
الجنوبية

واتجاهاتـه  االحتجاجـي  الحـراك  مالمـح  لتحديـد 
مـن مناقشـة  بـّد  مـا، ال  لدولـة  وانعكاسـاته ومسـتقبله 
الحـراك  بهـذا  الصلـة  وثيقـة  جوهريـة  مسـائل  عـدة 

-وفـق أبجديـات العلـوم السياسـية- يأتـي فـي مقدمتهـا مناقشـة طبيعـة تلـك االحتجاجـات 
)مـن قبيـل تحديـد نقطـة انطالقهـا، مـن المركـز أم مـن األطـراف؟ واسـتعراض خريطـة 
انتشـارها الجغرافي بتحديد طبيعة التركيبة السـكانية للمناطق المحتجة، وأسـاليب وأدوات 
ضغـط المحتجيـن لتلبيـة مطالبهم، ثـم الهتافـات والشـعارات(، ثـم دوافعهـا من واقـع مطالب 
المحتجيـن وقضاياهـم التـي دفعتهـم إلـى االحتجـاج )هـل هـي دوافـع سياسـية أم اقتصاديـة 
أم اجتماعيـة؟... إلـخ(، ثـم توقيـت وظـروف اندالعهـا علـى الصعيديـن الداخلـي والخارجـي، 
الصعيديـن  علـى  لالحتجاجـات  المؤججـة  أو  المتورطـة  أو  لألزمـة  المسـببة  واألطـراف 
الداخلـي والخارجـي، ثم كيفيـة تعاطـي الحكومة مـع مطالـب المحتجيـن، وأخيـًرا تقييم زخم 

وسـيناريوهاتها. اتجاهاتهـا  وتحديـد  االحتجاجـات 
بدايـًة، انطلقـت االحتجاجـات مـن البصـرة بتاريـخ 2018/7/8، ثـم تدحرجـت جغرافّيًـا نحـو 
الجنوب لتطال محافظات النجف، وميسـان، وذي قار، والمثنى، وبابل، وكربالء، والقادسـية، 
وبغداد)1( )وما زالت مسـتمرة حتى االنتهاء مـن إعداد هذا التقرير(، وهـي محافظات تحظى 
بأهميـة كبيرة على الصعيديـن الداخلي والخارجي، وذلك لسـببين، األول: مـن حيث التركيبة 
السـكانية، إذ إنهـا ذات غالبيـة شـيعية، تشـكل »ظهيـًرا شـيعّيًا« أو »حواضـن شـيعية«، وترتكز 
عليهـا قيـادات المكـون الشـيعي داخلّيًـا، والسـلطات اإليرانيـة خارجّيًـا فـي تمريـر المشـروع 
الطائفـي. الثانـي: مـن حيـث المـوارد االقتصاديـة، فهي محافظـات نفطيـة جعلت مـن العراق 
ثانـي أكبـر منتـج للنفـط فـي منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط )أوبـك( بعـد السـعودية، بطاقـة 

)1) خراسان، ص3، اعتراضات معیشتی وناآرامی های جنوب عراق به استان های دیگر نیز کشیده شدتعداد بازدید: 1477بحرانی شاید خطرناک 
2JkXnDH/https://bit.ly،تر از داعش درعراق
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إنتاجيـة قدرهـا 4.8 مليـون برميـل يومّيًـا)1(، فضـاًل عـن 
احتوائهـا علـى موانـي نقـل النفـط إلـى العالـم الخارجي. 
مـن   %59 علـى  وحدهـا  البصـرة  محافظـة  وتسـتحوذ 
العاصمـة  تعتبـر  لذلـك  العراقـي،  النفـط  احتياطـي 

للعـراق)2(. االقتصاديـة 
وقـد تنوعـت أسـاليب وأدوات ضغـط المحتجيـن مـا بيـن 
إغـالق الموانـي مثـل مينـاء أّم قصـر بالبصـرة، أحـد أهم 
الموانـي العراقيـة وأكبرهـا)3(، واقتحـام المطـارات مثـل 
مطـار النجـف، ومنعـوا إقـالع الرحـالت مـن الطيـران، 
النقـل العراقيـة علـى نقـل جميـع  وهـو مـا أجبـر وزارة 
الطائـرات مـن النجـف ووجهـت المسـافرين إلـى الوجهـة 
الجديـدة عبـر الطـرق البريـة تحـت الحمايـة)4(، وحصـار 
منـازل المحافظيـن ومجالـس المحافظـات مثـل حصـار 
بابـل  محافظـة  ومجلـس  قـار)5(  ذي  محافـظ  منـزل 
وكربـالء، وقطـع الطـرق الرئيسـية ألكثـر مـن 40 طريًقـا 
رئيسـّيًا تربـط المحافظـات بعضهـا ببعـض، واقتحـام بعـض المنشـآت النفطيـة بالبصـرة)6(، 
فضـاًل عـن اقتحـام المحتجين لــ9 مكاتـب ومقـرات حزبيـة فـي محافظـات البصـرة وذي قار 
والنجـف وكربـالء، مـن بينهـا مقـرات ألحـزاب وجماعـات شـيعية ميليشـياوية مواليـة إليـران، 
وأضرمـوا النيـران فيهـا كمقـرات حـزب الدعـوة الشـيعي، وعصائـب أهـل الحـق، وكتائـب 
حـزب اهلل العراقـي)7(، وائتـالف الفتـح الـذي تقـوده منظمـة بـدر بقيـادة هـادي العامـري)8(، 
والمجلـس األعلـى اإلسـالمي العراقـي)9(، مردديـن هتافـات ضـد تفشـي الفسـاد والبطالـة 
والتوغـل اإليراني فـي العراق وضـد المحاصصـة الطائفية الضيقـة وضد المرشـد اإليراني، 
معبرين عـن ذلـك بحرقهم صـورة للمرشـد اإليرانـي فـي البصـرة رفًضـا للتوغـل اإليراني في 
بالدهـم، وقد أسـفرت االحتجاجات أيًضا عن خسـائر بشـرية، إذ بلـغ عدد ضحاياهـا قتيلين 

)1) وكالة أنباء فارس، رامین حسین  آبادیان اعتراضات مسالمت  آمیز در عراق ونقش  آفرینی مجدد سعودی، 2mhFGMe/https://bit.ly، عراق... 
http://cutt.us/IOj13 ،صادرات النفط تفوق 108 مالیین برمیل بإیرادات تقترب من 7 ملیارات دوالر

0DrbD/http://cutt.us 2) كاتب عراقي، أحمد المالح، االحتجاجات العراقیة.. لماذا البصرة؟(
.7Bxh0/http://cutt.us .3) بغداد الیوم: البصرة.. المتظاهرون یغلقون میناء أم قصر بالكامل، 13/ 7/ 2018م(

)4) خراسان/ ص3، اعتراضات معیشتی وناآرامی های جنوب عراق به استان های دیگر نیز کشیده شدتعداد بازدید: 1477بحرانی شاید خطرناک 
2JkXnDH/https://bit.ly،تر از داعش درعراق

.http://cutt.us/pkY2o .5) مظاهرات وسط الناصریة تطالب بإقالة المحافظ ومدیري البلدیة والصحة والتربیة، 13 یولیو 2018م(
)6) خراسان/ ص3، اعتراضات معیشتی وناآرامی های جنوب عراق به استان های دیگر نیز کشیده شدتعداد بازدید: 1477بحرانی شاید خطرناک 

2JkXnDH/https://bit.ly،تر از داعش درعراق
http://cutt.us/h0gAk .7) العراق.. متظاهرون یحرقون مقر كتائب حزب اهلل في النجف، 14 یولیو 2018م(

https:// ،8) إیران دبلوماسي، گروه های سیاسی وارد وقت اضافی شده اند سناریویی ضدایرانی برای بهره برداری از اعتراضات اخیر عراق(
2LlP1h1/bit.ly

.6aHx7/http://cutt.us ،2018 9) حرق مقر لحزب الدعوة من قبل المتظاهرین في میسان، 13 یولیو(
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و61 جريًحـا)1(.
الفسـاد، حـل  )محاربـة  العراقييـن  المحتجيـن  وهتافـات وشـعارات  تحليـل مطالـب  فعنـد 
أزمـة البطالـة بتوفيـر فـرص للعمـل، حـل األزمـات الخدميـة، رفـض الوصايـة اإليرانيـة علـى 
العراق( بشـكل علمي ومنهجي في ضوء المعطيات والمسـتجدات العراقيـة، وكذلك دوافعهم 
الكهربـاء، وأزمـة ميـاه  الخدميـة كأزمـة  )التـي تمحـورت حـول سـوء األوضـاع  لالحتجـاج 
الشـرب، وتفاقم معدالت البطالة، واستشـراء الفسـاد في مفاصـل الدولة العراقيـة، والتوغل 
اإليرانـي(، تصـل إلـى نتيجـة غايـة فـي األهميـة، وهـي أن إيـران هـي القاسـم المشـترك لـكل 
األزمـات المتجـذرة فـي المجتمـع العراقـي، والتـي دفعـت المحتجيـن للخـروج فـي مظاهرات 
عارمـة غير مسـبوقة فـي العـراق، وترديدهم هتافـات ضد إيـران ووكالئهـا في العـراق وحرق 

مقراتهـم. ويتضـح ذلـك عنـد محاولـة تحليـل أسـباب ودوافـع تلـك األزمـات وتفكيكهـا:
أ- بالنسـبة إلـى استشـراء الفسـاد وتفاقـم معـدالت البطالـة: التسـاؤل: َمـن المتسـبب فـي 
ارتفـاع معـدالت الفسـاد والبطالـة علـى أشـدها فـي العـراق حتى أصبـح ضمـن الـدول األكثر 
علـى  وإنمـا  اإلقليمـي  أو  العربـي  المسـتوى  علـى  ليـس  فسـاًدا، 
النفـط- ويقـدر  الدولـي -رغـم عوائـد تصديـر  المسـتوى 
الموازنـة  مـن  الخـارج  إلـى  المهربـة  المبالـغ  حجـم 
العراقيـة خـالل السـنوات العشـر الماضيـة بنحو 
مصـادر  قدرتهـا  بينمـا  دوالر،  مليـار   361
دوالر)2(؟  مليـار   500 مـن  بأكثـر  أخـرى 
بـد مـن  التسـاؤل ال  ولإلجابـة عـن هـذا 
العـودة إلـى النقطـة الفارقـة فـي تاريـخ 
للعـراق  األمريكـي  الغـزو  منـذ  العـراق 
2003، فبالعـودة إلـى عـام 2003 تجـد 
ببدايـات  ترتبـط  الفسـاد  ظاهـرة  أن 
بعـد  العـراق  فـي  اإليرانـي  التوغـل 
سـقوطه منـذ عـام 2003، ولكـن لمـاذا 
بالتوغـل  الفسـاد  تفاقـم ظاهـرة  ارتبـط 

العـراق؟ فـي  اإليرانـي 
اختـراق  إيـران  تضمـن  ولكـي  ولإلجابـة، 
المؤسسـات العراقيـة مـا يسـهل مـن مهمـة مـد 
اعتمـدت  مآربهـا،  وتنفيـذ  الداخـل  فـي  نفوذهـا 
اسـتراتيجية اسـتبعاد الرمـوز الوطنيـة العراقيـة لصالـح 

https:// ،1) إیران دبلوماسي، گروه های سیاسی وارد وقت اضافی شده اند سناریویی ضدایرانی برای بهره برداری از اعتراضات اخیر عراق(
2LlP1h1/bit.ly

http://cutt.us/Nc2yT ،2) العبادي یعلن إحالة ملفات فساد »خطیرة« إلى القضاء(
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بيـادق مواليـة لهـا وتأتمـر بأمرهـا لتمريـر مخططاتها، مـا أثـر سـلًبا علـى أوضـاع المواطنين 
العراقييـن، إذ يشـعر المواطـن العراقـي بمظلوميـة، فكيـف يعيـش بمحافظـة غنيـة بالنفـط 
كالبصـرة مثـاًل تعتبـر األغنـى مـن بيـن المحافظـات العراقيـة مـن حيـث االحتياطـي النفطي، 
وتشـكل صادراتهـا النفطيـة أكثـر مـن 65% مـن عائـدات العـراق، وفـي الوقـت نفسـه يعيـش 
أوضاًعـا اقتصادية مزريـة وأصبح غير قـادر على الحصول علـى فرص عمل لتلبيـة متطلباته 
المعيشـية)1(، بيـد أن إيـران هي الطـرف المسـؤول عن ذلـك كونهـا المتوغلـة في ربـوع الدولة 
العراقية، وتتحمل مسـؤولية كل ما يـدور في العراق من أزمـات منذ عـام 2003، وإن انطلقت 
المظاهـرات فـي البصـرة احتجاًجـا علـى طريقـة عمـل شـركات النفـط األجنبيـة العتمادهـا 

علـى العمالـة األجنبيـة فقـط)2(.
ولذلـك فـإن محاربـة الفسـاد بـكل أشـكاله فـي العـراق تبـدأ مـن محاربـة الفسـاد السياسـي 
الـذي يترتـب عليـه فسـاد مالـي وإداري، ومحاربـة الفسـاد السياسـي تبـدأ مـن اقتـالع جـزور 
الميليشـيات اإليرانية ممثلة في الحشـد الشـعبي من الدولة العراقية وإن لم يكن ذلك باألمر 

الهيـن بالنظـر إلـى تجذرهـا وانتشـارها فـي ربـوع الدولـة العراقيـة بقـوة القانون والسـالح.
ب- بالنسـبة إلـى تفاقـم األزمـات الخدميـة: أيًضـا مـن المتسـبب فـي أزمتـي الكهربـاء وميـاه 
الشـرب بالمحافظات الجنوبيـة العراقيـة التي دفعـت المحتجين إلـى الخروج فـي مظاهرات 
طالت كل المحافظات الجنوبية تقريًبا؟ أليسـت إيران هي من تسـبب في األزمتين بامتناعها 
عـن تصدير النسـبة المخصصـة للعـراق مـن الطاقـة اإليرانية في ظـل ارتفـاع درجـة الحرارة 
في فصل الصيـف إلـى أكثر مـن 50 درجـة مئوية؟ وهـي نسـبة 1200 ميغـاوات -حسـب وزارة 
الكهربـاء العراقيـة)3(- لتغطيـة جـزء مـن عجـز اإلنتـاج الكهربائـي العراقـي الداخلـي بحجـم 
7.300 ميغـاوات، إذ تسـتهلك العـراق يومّيًـا 23 ألـف ميغـاوات لتلبيـة احتياجاتـه مـن الطاقة 
الكهربائيـة، ينتـج منهـا العـراق فقـط 15.700 ميغـاوات، وهـو مـا أثـر مباشـرة علـى ثـالث 
محافظـات: البصـرة وميسـان وذي قـار)4(، وقـد بـررت إيـران امتناعهـا عـن تصديـر الكهربـاء 
للعراق بعدم سـداده المسـتحقات المالية نظير استيراده نسـبة الكهرباء من الطاقة اإليرانية 
-وتشـير التقديـرات إلـى إجمالـي حجـم المسـتحقات علـى العـراق للجانـب اإليرانـي مليـار 
دوالر- مـن جهـة، وبـروز أزمـة كهربـاء فـي الداخـل اإليرانـي)5(، ومـع انخفـاض معـدل هطـول 
األمطار الذي تسـبب في انخفاض إنتاج الكهرباء في إيـران، ويرى المسـؤولون اإليرانيون أن 
بالدهم لـم تمتلك فائض كهربـاء لتصديره للعراق، وأضافـوا: »لو كانت بالدهـم تمتلك فائض 
كهرباء أكبر من معدل اسـتهالكها المحلي لـكان من األَولى تصديره إلى العـراق للحيلولة دون 

http://cutt.us/YSo2M ،1) رضی عمادی، ریشه ها ودست های پنهان در تحوالت جنوب عراق/ تحلیل وویدئو، موقع بارس تو داي(
)2) خراسان/ ص3، اعتراضات معیشتی وناآرامی های جنوب عراق به استان های دیگر نیز کشیده شدتعداد بازدید: 1477بحرانی شاید خطرناک 

2JkXnDH/https://bit.ly،تر از داعش درعراق
2zNxpZX/https://bit.ly،3) فرارو، بحران برق در عراق؛ چرخش بغداد به سوی ریاض منبع(

)4) عصر إیران، قطع صادرات برق ایران به عراق به دلیل بدهی،https://goo.gl/HUaCHf، وكالة دانشجو، به دلیل بدهی عراق به ایران: ایران 
2uie7Ww/https://bit.ly ،صادرات برق به عراق را متوقف کرد

http://soo.gd/s4bz ،5) سیاست روز، اتفاقات غیر عادی(
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انـدالع احتجاجـات تناهـض إيران فـي المحافظـات الشـيعية«)1(، وأوضـح مدير مكتـب رئيس 
الجمهوريـة محمـود واعظـي أن إيـران كانـت تصـدر الكهربـاء للعـراق بشـرط وجـود فائض ال 

حاجة إليـران به)2(.
أمـا بالنسـبة إلـى أزمـة ميـاه الشـرب، ورغـم النفـي اإليرانـي بقطـع تدفـق ميـاه نهـر الـزاب 
الصغير -أحد أهم روافد نهـر الفرات- إلى الداخل العراقي ما تسـبب في تفاقـم األزمة، فإن 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة العراقيـة أحمـد محجـوب أكـد قطـع إيـران تدفـق ميـاه نهـر 

الـزاب بالفعـل، مـا فاقـم األزمـة بالتزامن مـع أزمـة انقطـاع الكهربـاء)3(.
ج- بالنسـبة إلـى التوغـل اإليرانـي فـي العـراق: يتضـح هـذا الدافـع لالحتجـاج ضمـن بقيـة 
ومطالـب  هتافـات  واقـع  مـن  أيًضـا-  إيـران  فيهـا  -والمتسـببة  سـلًفا  المذكـورة  الدوافـع 
المحتجيـن، بـل وبحرقهـم مقـرات ومكاتـب وأحـزاب وكيلـة إليـران، وتشـكل أذرعهـا الخشـنة 
في العراق، فمنـذ عام 2003 لـم تأُل إيـران جهًدا في سـبيل التوغل والسـيطرة علـى مفاصل 
الدولـة العراقية لضمـان تمريـر مخططاتهـا ومشـاريعها التوسـعية والمذهبية للسـيطرة على 
القرار العراقـي داخلّيًا وخارجّيًـا، فراحت عبر عمالئها من العراقيين أنفسـهم تكون وتشـكل 
وتسـلح وتعـّد المجموعـات الشـيعية المسـتهدفة، وبالفعـل تجـاوز عـدد الميليشـيات الشـيعية 
المسـلحة الوكيلة إليران في العراق حتى عام 2018 نحو50 ميليشـيا مسـلحة، وظلت تضغط 
علـى الحكومـة العراقيـة حتـى تـم دمـج ميليشـيات الحشـد الشـعبي بالجيـش العراقـي قبـل 
نهاية عـام 2017، إلضفاء الصبغـة القانونية على تحركات الحشـد الشـعبي داخلّيًـا وخارجّيًا 

مسـتقباًل.
وعلـى الصعيـد التجـاري تعتبـر إيـران مـن أبـرز الشـركاء التجارييـن للعـراق، وعلـى الصعيـد 
السياسـي مارسـت إيـران ضغوطهـا الشـديدة علـى زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر 
للتحالف مع زعيم منظمة بـدري هادي العامري -الوكيل العراقي الرسـمي إليـران في العراق 
وذراعها العسـكرية- لتكويـن االئتـالف العراقي الموسـع لتشـكيل الحكومة العراقيـة الجديدة 
وتسـمية رئيسـها والحفـاظ علـى المكتسـبات اإليرانيـة فـي العـراق وضمـان سـير العـراق في 
ظل الحكومـة الجديـدة فـي الفلـك اإليرانـي، وذلك رغـم تصويـت المواطـن العراقـي لتحالف 
سـائرون العابـر للطائفيـة ولعروبـة العـراق، وهـذا مـا أدركـه المواطـن العراقـي وجعلـه يهتـف 
ضـد التوغـل اإليرانـي وينـادي بعروبـة العـراق وعودتـه لمحيطـة العربـي مـن قلـب الحواضـن 
الشـيعية هـذه المـرة بالمحافظـات الشـيعية جنوبـي العـراق، إذ مـّر قرابـة شـهرين منـذ تمـت 

االنتخابـات العراقيـة، ومـع ذلـك لـم يتـم تشـكيل الحكومـة)4(.
وعادة ما تبرر إيران توغلها في العراق وسـوريا وغيرها بتقديم الخدمات االستشـارية بطلب 

2uKItRJ/https://bit.ly ،1) موقع معهد التبیین للدراسات االستراتیجیة، بحران برق در عراق ویک الزام راهبردی برای ایران(
2LEFYYz/https://bit.ly،2) آرمان أمروز، کوتـــــاه تسلیت رهبرانقالب برای درگذشت آیت ا... تهرانی(

)3) ایسنا، تکذیب ادعای عراق در مورد قطع آب از سوی ایران،http://cutt.us/URaFj، إیران تقطع تدفق میاه نهر الزاب الصغیر إلى إقلیم 
http://cutt.us/eOzE4 ،كردستان

https:// ،4) إیران دبلوماسي، گروه های سیاسی وارد وقت اضافی شده اند سناریویی ضدایرانی برای بهره برداری از اعتراضات اخیر عراق(
2LlP1h1/bit.ly
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رسـمي مـن نظـام الدولـة العراقيـة أو السـورية ولهـدف شـرعي هـو محاربـة اإلرهـاب ونصرة 
المظلوميـن، وفـي هـذا السـياق يـرى أميـن مجلـس صيانـة الدسـتور أحمـد جنتـي أنـه «إذا لم 
تحضر بـالده في العـراق ثم سـوريا ولبنان لـكان داعش اليـوم على حـدود إيـران، ولجلب على 
رؤوس اإليرانييـن البـالء الـذي جلبـه علـى شـعب سـوريا«، مشـيًرا إلـى أن »إيـران لّبـت نـداء 
المظلوميـن فـي الكثيـر مـن نقـاط العالـم دون أن يكـون لطهـران مصالـح فيهـا، ولكـن إذا لـم 

تحضـر إيران فـي العـراق وسـوريا لـكان أمـام بالدنـا خطر بالـغ«)1(.
أمـا فـي مـا يتعلـق بتوقيـت انطـاق االحتجاجـات فهـي تأتـي فـي ظـل تعثـر عمليـة تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة جـراء تمّسـك الصـدر -حسـب خبيـر القضايـا الدوليـة حسـن هانـي زاده- 
بتسـمية ابـن عمـه جعفـر الصـدر رئيًسـا للـوزراء فـي مقابـل رفـض تيـارات الفتـح والنصـر 
ودولـة القانـون والحكمـة لتلـك التسـمية)2(، والضغـوط اإليرانيـة لتشـكيل حكومـة عراقيـة 
بنكهـة إيرانيـة، وهو مـا أدى إلـى ووجـود فريقيـن عراقييـن يتجاذبـان ملـف تشـكيل الحكومة، 
أحدهمـا يقاتل علـى اسـتمرارية العـراق في دائـرة النفـوذ اإليرانـي بمـا يضمن الحفـاظ على 
المكتسـبات اإليرانيـة فـي العـراق، واآلخـر ينافـس علـى عروبـة العـراق وعودتـه لمحيطـة 
العربـي، ولذلـك يبـذل جهـوًدا كبيـرة فـي سـبيل عروبتـه التـي حفظـت وسـتحفظ لـه أمنـه 

ووحدتـه الوطنيـة والترابيـة.
كما تأتـي االحتجاجـات أيًضـا بعد أيـام قليلـة مـن تهديـدات الرئيـس اإليراني حسـن روحاني 
علـى هامـش زيارتـه لسويسـرا، وتهديـدات قائـد الحـرس الثـوري اإليراني اللـواء محمـد علي 
جعفـري بإغـالق مضيـق هرمـز أمـام ناقـالت النفـط فـي المنطقـة إذا لـم تتمكـن إيـران مـن 
تصديـر نفطهـا بسـبب الضغـوط األمريكيـة، وإشـادة قائـد فيلق القـدس فـي الحـرس الثوري 
الجنرال قاسـم سـليماني بتهديـدات روحاني لصـادرات نفـط المنطقـة، وهو ما جعـل القيادة 
المركزيـة للجيـش األمريكـي تعلـن أن البحريـة األمريكيـة مسـتعدة لضمـان حريـة المالحـة 
الدوليـة وفًقـا لمبـادئ القانـون الدولـي التـي تتيـح حريـة المالحـة والتدفق الحـر للتجـارة)3(.

وفـي خطـوة منـه إلدارة األزمـة، زار رئيـس الحكومـة العراقيـة المنتهيـة واليتـه حيـدر العبـادي 
محافظة البصـرة لتهدئة األوضاع والوقـوف على مطالـب المحتجين لتلبيتهـا)4(، وبعد عودته 
إلى بغداد عقد اجتماًعا طارًئا برئاسـته لدراسـة مطالب المحتجين، وخصـص 3.5 تريليون 
دينـار لمعالجـة أزمـة ميـاه الشـرب مـن خـالل التكريـر والتحليـة وتطويـر وتأهيـل شـبكات 
الكهربـاء بهدف اإلنتـاج أكثـر)5(، معطًيا أوامـر لقيـادات الداخلية واألمـن الوطني بإرسـال 10 
آالف جندي بهدف حفـظ األمن فـي المحافظـات الجنوبية)6(، فضـاًل عن زيارة وزيـر الطاقة 

1771043/http://tn.ai ،1) تسنیم، آیت اهلل جنتی: حضور ایران در عراق وسوریه برای دفاع از امنیت ومنافع  کشور است(
)2) دانا، هانی زاده در گفت وگو با دانا مطرح کرد؛ تحرکات تحریک آمیز برخی جریان ها برای ساقط کردن دولت حیدرالعبادی/ برنامه مقتدی 

2mkNKvs/https://bit.ly ،صدر برای آینده عراق/ صدر اصرار دارد پسرعمویش نخست وزیر شود
http://cutt.us/RLpIJ ،3) القیادة المركزیة األمریكیة ترد على تهدید إیران بإغالق مضیق هرمز(

http://cutt.us/OIkEU ،2018 /7 /13 ،4) كونا، وكالة األنباء الكویتیة: العبادي یزور البصرة لتهدئة المظاهرات الشعبیة الواسعة التي تشهدها(
2mhFGMe/https://bit.ly ،5) وكالة أنباء فارس، رامین حسین آبادیان اعتراضات مسالمت آمیز در عراق ونقش آفرینی مجدد سعودی(

)6) خراسان/ ص3، اعتراضات معیشتی وناآرامی های جنوب عراق به استان های دیگر نیز کشیده شدتعداد بازدید: 1477بحرانی شاید خطرناک 
2JkXnDH/https://bit.ly،تر از داعش درعراق
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العراقـي قاسـم الفهـداوي إليـران للتباحـث مـع نظيـره اإليرانـي رضـا أردكانيـان حـول عـودة 
حصـة الكهربـاء للعـراق، وهـي محاولـة بـاءت بالفشـل)1(، وهـو مـا دفـع العبـادي إلـى إصـدار 
أوامـر للفهـداوي ووزيـر التخطيـط سـلمان الجميلـي بالتوجـه إلـى السـعودية لتوقيـع مذكـرة 
تعاون فـي مجال الطاقـة لتأميـن الجـزء المطلوب مـن الكهربـاء)2(، وتـرى الصحافـة اإليرانية 
وعلى رأسـها »سياسـت روز« أن مثـل هذا األمر مـن شـأنه التأثير علـى حجم النفـوذ اإليراني 
في الداخـل العراقـي، وتهيئـة األرضية لدخـول السـعودية للداخـل العراقي بقـوة)3(، وإْن شـّكل 
عـدم وجـود البنيـة التحتيـة الالزمـة السـتيراد الكهربـاء مـن السـعودية عقبـة أمـام سـرعة 

تصديرها مـن السـعودية إلـى العـراق)4(.
وفـي آخـر إجـراء لـه لمعالجـة أزمـة الكهربـاء، أقـال العبـادي وزيـر الكهربـاء إلخفاقـه فـي 
معالجة األزمـة وعدم قدرتـه على تأميـن احتياجـات ومتطلبات البالد مـن الطاقة رغم تسـلّم 

وزارتـه مخصصـات ماليـة كبيـرة مـن الموازنـة العراقيـة)5(.
ويتضـح ممـا سـبق أن إيـران وتوغلهـا فـي ربـوع الدولـة العراقيـة كان دافًعـا رئيسـّيًا النـدالع 
االحتجاجـات العراقية فـي المحافظـات الجنوبية، بوقوفها بشـكل مباشـر وغير مباشـر وراء 
كل أزمـات الشـعب العراقـي، بدًءا مـن أزمة ميـاه الشـرب ومـروًرا بأزمـة انقطـاع الكهرباء في 
حّر الصيـف، فضـاًل عـن وقوفهـا وراء ظاهـرة تفاقـم الفسـاد بجلبهـا شـخصيات غيـر وطنية 

علـى حسـاب الشـخصيات الوطنيـة لضمـان دوران ماكينـة مشـروعها التوسـعي المذهبـي.
كما يتضح أيًضا أن هـذه االحتجاجات تعكس وعـي وإدراك تيار عريض من الشـعب العراقي 

)1) شانا، زنگنه با وزیر برق عراق دیدار کرد، 2upAdY6/https://bit.ly، موقع فرارو، بحران برق در عراق؛ چرخش بغداد به سوی ریاض 
2zNxpZX/https://bit.ly،منبع

)2) مفرارو، بحران برق در عراق؛ چرخش بغداد به سوی ریاض منبع،2zNxpZX/https://bit.ly، موقع فرارو، ببا دستور عبادی؛ برق عربستان 
https://goo.gl/jzkxJj ،جایگزین برق ایران در عراق می شود منبع

http://soo.gd/s4bz ،3) سیاست روز، اتفاقات غیر عادی(
4Dkh/http://cutt.us ،4) اعتماد، قاسم محبعلي، توازن عراق به نفع إیران است(

)5) العراق: العبادي یقیل وزیر الكهرباء بعد ثالثة أسابیع من االحتجاجات، http://cutt.us/SmMKa، احتجاجات العراق تطیح بوزیر الكهرباء، 
http://cutt.us/HPEOX
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بما فيـه المواطنـون الشـيعة القاطنـون بالمحافظـات الجنوبيـة ذات األغلبيـة الشـيعية، الذي 
صـّوت لصالـح تحالـف »سـائرون« العابـر للطائفيـة، لخطـورة التوغـل اإليرانـي فـي العـراق 
وانعكاسـاته علـى الداخـل العراقـي واألوضـاع األمنيـة وعروبـة العـراق وسـيادتها، وبـات كل 
شـيعي ليـس مؤيـًدا تلقائّيًـا إليـران كمـا تزعـم إيـران، وتؤكـد تمسـك المواطنيـن العراقييـن 
بعروبـة العـراق وسـخطهم علـى القبضـة اإليرانيـة الممتـدة بقـوة داخـل العـراق، ورغبتهم في 
إضعـاف هيمنـة القـوى السياسـية والميليشـيات الشـيعية المسـتقوية بإيـران علـى الحيـاة 
السياسـية واالقتصادية واالجتماعية والعسـكرية، مما يمكن أن ينعكس إيجاًبا على المعادلة 
الـذي صنـع أوضاًعـا  والمالـي واإلداري  السياسـي  الفسـاد  الداخليـة ومكافحـة  العراقيـة 
اقتصادية صعبة للعراقييـن منذ التوغـل اإليراني بعد الغـزو األمريكي للعراق، وهـو ما أكدته 
افتتاحيـة صحيفـة »اعتمـاد« اإليرانيـة بـأن »نظـرة المواطـن العراقـي إلـى إيـران تغيـرت، إذ 
بـات المواطـن العراقـي ينظر بسـلبية إلـى الدور الـذي تلعبـه إيـران في العـراق، حيـث إطالق 
الشـعارات وإظهـار المشـاعر المناهضـة إليـران بيـن أبنـاء المناطـق الجنوبيـة ذات األغلبيـة 
الشـيعية«. وقد بـررت االفتتاحية االمتعاض الشـعبي العراقي بالفشـل اإليراني في اسـتكمال 
مشـاريع البنيـة التحتيـة العراقيـة وتجاهلهـا مصالـح الشـعب العراقـي مقارنـة بنجـاح دول 
أخـرى فـي العـراق كتركيـا والصيـن مثـاًل بمسـاعيهما لتقويـة حضورهمـا فـي المحافظـات 
الجنوبيـة مـن خـالل إنشـاء المشـاريع االجتماعيـة والصحيـة والعالجيـة وتطويـر المراكـز 
التعليميـة والجامعـات، فضـاًل عـن ربـط العراقييـن بيـن السياسـات الخاطئـة لرئيس الـوزراء 
األسـبق نـوري المالكـي والتوغـل اإليرانـي فـي العـراق)1(، وكشـفت االحتجاجـات أيًضـا عـن 
إدراك المواطنيـن الشـيعة بالمحافظـات الجنوبيـة أن النظـام العراقـي خـادم لمصالـح إيـران 

وليـس مصالـح الشـعب العراقـي.
القويـة  الثانيـة  الضربـة  الجنوبيـة  بالمحافظـات  العراقيـة  االحتجاجـات  تشـّكل  ولذلـك 
إليـران بعـد الضربـة األولـى بتصويـت الناخبيـن لصالـح تحالـف »سـائرون« العابـر للطائفيـة 
والمذهبيـة، ولكـن الضربـة الثانية أقـوى مـن األولى كونهـا تأتي مـن قلـب الحواضن الشـيعية 
هذه المرة ضد إيـران، فضاًل عن تأييـد المرجعية الدينيـة العليا في العـراق -ذات الخالفات 
مـع إيـران لمسـاعيها لسـحب البسـاط مـن مرجعيـة النجـف لصالـح مرجعيـة قـم- لمطالـب 
المحتّجيـن)2(، والتـي مـن بينهـا رفـض التوغـل اإليرانـي فـي العـراق وحـرق مقـرات أحـزاب 
وجماعـات شـيعية مثـل مقـرات عصائـب أهـل الحـق وحـزب اهلل العراقـي التابعيـن للحشـد 

الشـعبي.
وتشـّكل هـذه الضربـات العراقيـة القويـة إليـران، خصوًصـا تلـك التـي جاءتهـا مـن الحواضـن 
الشـيعية، فرصـة حقيقيـة يجـب علـى دول الخليـج العربـي اغتنامهـا، ال سـّيما بعـد فشـل 
المفاوضـات العراقيـة اإليرانية السـترداد الجـزء المخصص مـن الكهربـاء من إيـران للعراق، 

http://cutt.us/QXWrQ ،1) اعتماد، سیروس برنا بلداجي، إیران وأفكار عمومي عراق(
)2) روسیا الیوم: المرجعیة الدینیة العلیا تعلن تضامنها مع احتجاجات البصرة، 13 یولیو http://cutt.us/LpHcV ،2018. وشفقنا: المرجعیة العلیا.. ما 

.6GwK9/http://cutt.us ،2013 نشهده من أوضاع مأساویة نتیجة المحاصصة والمحسوبیة وعدم مواجهة الفساد، 13 یولیو

39 تقريرالحالة اإليرانية
يوليـو 2018

http://cutt.us/QXWrQ
http://cutt.us/LpHcV
http://cutt.us/6GwK9
http://cutt.us/6GwK9


العبـادي وزيـر  العراقييـن، وإرسـال  إذ تشـكل الكهربـاء اإليرانيـة ورقـة ضغـط قويـة علـى 
الكهربـاء للتباحـث مـع الجانـب السـعودي لتعويـض العراق عـن الجـزء الناقـص مـن الكهرباء، 
وهـذا مـا أدركتـه المملكـة العربيـة السـعودية بتوقيعهـا علـى اتفاقيـات التعـاون السـعودي-
العراقي في المجـال الكهربائي لتقليـل الضغط اإليراني علـى العراق من ناحية، واسـتقاللية 

العـراق وعودتـه إلـى محيطـه العربـي مـن ناحيـة أخـرى.

المحور الثاني: آفاق التوغل اإليراني في سوريا في سياقات المواقف اإلقليمية والدولية

أوًل: اإلصرار اإليراني على استمرارية الحضور العسكري في سوريا

تحتـل سـوريا أهميـة متعاظمـة فـي االسـتراتيجية اإليرانيـة، كونهـا أحـد أهـم مكونـات الممر 
ا آمًنـا لعبور  اإليراني الـذي يربـط إيران بالبحـر المتوسـط عبر العـراق، وتضمـن إليران ممـّرً
السـالح إلـى حـزب اهلل اللبنانـي، وتضمـن السـيطرة اإليرانيـة علـى سـوريا حضـوًرا عسـكرّيًا 
إيرانّيًا قوّيًا شـمال إسـرائيل كورقة ضغط قوية تمكن إيـران من خلق االضطرابـات والقالقل 
ضـد األمـن اإلسـرائيلي، وهـو مـا يقـدم تفسـيًرا قوّيًـا للتوغـل اإليرانـي فـي سـوريا ممثـاًل 
بإرسـال المقاتليـن العسـكريين وغيـر العسـكريين التـي جلبتهـم إيـران مـن العـراق ولبنـان 
أمنّيًـا،  المسـتقرة سياسـّيًا والمضطربـة  الـدول غيـر  وأفغانسـتان وباكسـتان وغيرهـا مـن 
ومشـاركة هـؤالء المقاتليـن إلـى جانـب صفـوف قـّوات الرئيـس السـوري بشـار األسـد فـي كل 

المعـارك منـذ انـدالع األزمـة السـورية حتـى وقتنـا الراهـن.
وتبـرر إيـران وجودهـا فـي سـوريا بـ»نصـرة المظلوميـن« و»تقديـم االستشـارات العسـكرية« 
و»تلبيـة لمطالـب رسـمية مـن نظـام األسـد« وخدمـة ألهـداف شـرعية تتمثـل فـي محاربـة 
اإلرهـاب وحفـظ األمـن اإليرانـي، إذ يزعـم المسـؤولون اإليرانيـون أن الوجـود اإليرانـي فـي 
سـوريا يحفـظ األمـن اإليرانـي، وآخرها تصريـح رئيـس أمين مجلـس صيانـة الدسـتور أحمد 
جنتـي: »لـوال وجـود قـّوات الحـرس الثـوري فـي سـوريا لـكان داعـش علـى الحـدود اإليرانية«، 
مضيًفـا: »إّن الحفاظ علـى الحـدود والثـروة اإليرانية يقتضـي التوجه إلـى مياديـن القتال في 
سـوريا«)1(، وتصريـح المسـاعد الخـاص لرئيـس البرلمـان فـي الشـؤون الدوليـة، حسـين أمير 
عبـد اللهيـان، إذ قـال: »المستشـارون العسـكريون اإليرانيـون مسـتمّرون فـي حضورهـم إلـى 

جانـب سـوريا لمواجهـة اإلرهـاب«)2(.
وفي ما يلي سنعرض بإيجاٍز أبرز مؤشرات اإلصرار اإليراني على التوغل في سوريا:

1- المشـاركة العسـكرية اإليرانية في معارك الجنـوب السـوري: رغم الوعود الروسية لإلدارة 
األمريكية والقيادة اإلسـرائيلية واألردنية بعدم مشـاركة الميليشـيات اإليرانيـة للقتال بجانب 
صفوف األسـد في سـوريا، فـإن التحضيرات العسـكرية الجتيـاح محافظتـي درعـا الحدودية 

)1) باشكاه خبر نگاران جوان، آیت اهلل جنتی: اگر خدمات بسیج وسپاه نبود، ارتش بعثی وارد ایران شده بود/حضور ایران در عراق وسوریه برای 
دفاع از امنیت ومنافع مان بوده است، 85YIM/http://cutt.us، تسنیم، آیت اهلل جنتی: حضور ایران در عراق وسوریه برای دفاع از امنیت ومنافع  

http://cutt.us/FrRCZ ،کشور است
http://cutt.us/iUBbh ،2) تسنیم، أمیر  عبد اللهیان: مستشاران نظامی ایران به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد(
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مـع األردن والقريبـة مـن إسـرائيل والقنيطـرة الواقعـة قـرب خـط إطـالق النـار مع إسـرائيل 
كشـفت عـن مشـاركة ميليشـيات إيرانيـة -لـواء زينبيـون، لـواء فاطميـون، حـزب اهلل اللبنانـي، 
لـواء ذو الفقـار العراقـي- فـي تلـك التحضيـرات السـترداد المحافظتيـن وضمهمـا ضمـن 
المحافظات التابعة للنظام السـوري وتقليص مسـاحة األراضي الخاضعـة للفصائل المناوئة 

للنظـام السـوري.
وفـي هـذا السـياق تداولـت شـبكات التواصـل االجتماعـي كــ»تويتـر« و»فيسـبوك« وغيرهمـا 
صـوًرا لمقاتليـن بالميليشـيات اإليرانيـة المسـلحة المذكـورة وهـم يحتفلـون بانتصارهـم على 
قـّوات المعارضـة السـورية شـمالي درعـا بقبـول تلـك القـّوات المعارضـة بالمقتـرح األردنـي 
بتسـليم األسـلحة الثقيلـة للنظـام السـوري وإخالء درعـا للحكومـة السـورية لفرض سـيطرتها 
ومـد سـلطانها عليهـا مقابـل الخـروج اآلمـن لهـم مـن خـالل الممـرات اآلمنـة)1(، كمـا كشـفت 
صحيفـة »يديعوت أحرنـوت« اإلسـرائيلية أن انفجاًرا ضخًما وقع في مسـتودع لألسـلحة تابع 
إليران فـي منطقـة درعـا، أنشـأته الميليشـيات اإليرانيـة بدعـم إيراني للمشـاركة فـي معارك 
درعا)2(، وبتاريخ 2 يوليو 2018 كشـف معهد واشـنطن لسياسات الشـرق األدنى عن زج إيران 
ميليشـياتها المسـلحة فـي الجنـوب السـوري بـزي قـّوات األسـد كنـوع مـن التخفـي والحيلولـة 

دون اإلدانة)3(.
ومـن بيـن األسـباب الرئيسـية لرضـوخ المعارضـة السـورية ونزولهـا علـى المقتـرح األردنـي 
مقابـل الخـروج اآلمـن مـن درعـا والقنيطـرة يأتـي إدراكهـا بعـدم ميـل ميـزان القـوى لصالحها 
نتيجة مشاركة الميليشيات اإليرانية المدججة باألسـلحة الثقيلة بجوار قّوات األسد وبغطاء 
جـوي روسـي، وضغـط الحكومـة األردنيـة ذاتهـا عليهـا لقبـول المقتـرح األردنـي لمـا لذلـك 
مـن تهديـد لألمـن علـى حدودهـا الشـمالية حـال تدفـق المسـلحين أو توالـي حـاالت النـزوح 

)1) בניגוד להבטחת וערבויות של הרוסים והסורים, כוחות של משמרות המהפכה האיראניים וחיזבאללה 
http://cutt.us/DOtYb ،משתתפים במתקפה בדרום סוריה

http://cutt.us/I9Y9E ،2) דיווחים בסוריה: פיצוץ במחסן נשק איראני בדרעא(
2ysul/http://cutt.us ،3) تقریر یكشف مشاركة میلیشیات إیران في معركة الجنوب(
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الجماعـي غير المنظـم المحتملة إلى داخـل األراضي األردنيـة، وإدراكها أيًضا بقـدرة النظام 
السـوري المدعـوم إيرانّيًـا وروسـّيًا علـى إخضـاع المحافظتيـن عسـكرّيًا وضمهمـا لمناطـق 
نفـوذه أسـوًة بمـا جـرى لحلـب ودرعـا وغيرهمـا مـن المـدن السـورية علـى نحـو أودى بحيـاة 

اآلالف وشـرد مئـات اآلالف اآلخريـن)1(.
أضـف إلـى ذلـك أن إسـرائيل شـكلت عقبة علـى طريـق تقـدم الجيـش السـوري وبـدء عملياته 
العسـكرية غربي درعا والقنيطرة القريبة من الحدود اإلسـرائيلية بتلويحها بالتمسك باتفاق 
فـض االشـتباك فـي الجـوالن الموقـع منـذ عـام 1974، والتـي لـن تسـمح إسـرائيل بموجبـه 
للجيـش السـوري بإدخـال أسـلحته الثقيلـة -كالدبابـات- إلـى منطقـة خفـض القـّوات بموجـب 
االتفاق قـرب هضبة الجـوالن، مـا أدى في النهايـة إلى قبـول النظام السـوري الطـرح األردني 
ووقـف تقـدم قّواتـه بمـا فيهـا اإليرانيـة نحـو غربـي درعـا تحسـًبا لـردود األفعـال اإلسـرائيلية 
المحتملـة)2(، فضـاًل عـن الضغـط الروسـي علـى األسـد لوقـف تقـدم قّواتـه العسـكرية نحـو 
غـرب درعـا فـي وقـت تحضـر فيـه موسـكو النعقـاد القمـة األمريكية-الروسـية بين الرئيسـين 
األمريكـي دونالـد ترامـب والروسـي فالديميـر بوتين فـي العاصمـة الفنلنديـة هلسـنكي، التي 
انعقـدت فـي 2018/7/16، وهـو مـا أجبـر بـدوره النظـام علـى السـوري علـى توقيـع اتفـاق 
مـع المعارضـة وفـق المقتـرح االردنـي، وهـو مـا أتـاح للنظـام السـيطرة علـى معبـر النصيـب 
الحـدودي مـع األردن الـذي يشـكل أهميـة جوهريـة للنظـام كونـه يضمـن اسـتئناف وصـول 
الصـادرات التجاريـة األردنيـة إلـى سـوريا، والسـورية إلـى األردن، وذلـك بعـد 3 سـنوات مـن 

سـيطرة المعارضـة عليـه)3(.
ويـرى المعلـق السياسـي اإلسـرائيلي إيـال زيسـر أن »إسـرائيل وقعـت فـي فـخ بعـودة النظـام 
السـوري إلى فرض السـيطرة على الجنوب السـوري والمناطـق الحدودية مع إسـرائيل، إذ إّن 
نظـام األسـد لـم يسـتطع وحـده فـرض السـيطرة علـى هـذه المناطـق دون الدعـم اإليراني، ال 
سـّيما أن نسـبة الجنـود السـوريين فـي القـّوات المقاتلـة علـى األراضـي السـورية هي النسـبة 
األقل، 20% فقـط، بينمـا المقاتلـون التابعون إليـران يشـكلون النسـبة األكبـر، 80% من حجم 
القـّوات المنخرطـة فـي الصـراع السـوري)4(، وهـذا مـا يضمـن توغـاًل إيرانّيًـا قـرب الحـدود 
اإلسـرائيلية رغم المطالبات اإلسـرائيلية بإخراج الميليشـيات اإليرانية من سوريا، خصوًصا 
بعد إعالن الجيش اإلسـرائيلي يـوم 7 يوليو 2018 عـن وجود مقاتليـن إيرانييـن ومقاتلين من 
حـزب اهلل اللبناني بزي مدنـي كالجئين بين الالجئين السـوريين البالغ عددهـم نحو 15 ألف 
الجـئ فـي مخيـم بريكـة قـرب السـياج الحـدودي فـي هضبـة الجـوالن)5(، وتصريـح الخارجية 

http:// ،1) חדשות מדיני ביטחוני، האינטרס הישראלי: השלמת ההישג של אסד ופוטין בלי שפיכות דמים נוספת(
cutt.us/Lt9AV

http://cutt.us/eLSmE ،2) برس توداي، پیچیدگی تحوالت در جنوب سوریه/ تحلیل(
4iQYY/http://cutt.us ،3) رویترز، األردن یعزز الدفاعات على الحدود والجیش السوري یسیطر على معبر نصیب(

)4) טראמפ ופוטין הצהירו כי הם מבטיחים את גבול ישראל לאחר שנתניהו הסכים בחשאי להעביר את מעבר עין 
http://cutt.us/OLHBf ،זיוון-קונטרה לידי הסורים

)5) ‘צה"ל זיהה בין הפליטים הסוריים ליד גדר הביטחון בגולן איראנים ואנשי חיזבאללה לבושים אזרחית'. מה 
http://cutt.us/qnXKG ،!'צה"ל עושה? 'עוקב
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الروسـية أن »الوجـود اإليرانـي فـي سـوريا شـرعي«، مسـتبعًدا خـروج اإليرانييـن مـن سـوريا 
بقولـه: »ال يسـتطيع أحـد طـرد اإليرانيين ال مـن منطقـة الحـدود وال من سـوريا كلهـا، فهم لم 
يصرفوا عشـرات المليـارات ويضحوا بـآالف القتلـى في سـوريا لكي يخرجـوا منها اسـتجابة 

لمطالب إسـرائيل«)1(.
وبسـيطرة النظـام السـوري علـى محافظتـي درعـا والقنيطـرة بموجـب االتفـاق بعـد اإلخـالء 
التـام للمعارضـة يظـل لألخيـرة فقط مسـاحات قليلـة فـي محافظـة إدلـب الشـمالية، وأجزاء 
صغيرة من هضبـة الجوالن، بينما اسـتولى النظام علـى المحافظات والمـدن الكبرى المؤثرة 
مـن دمشـق إلـى ريـف دمشـق ثـم طرطـوس والالذقيـة وبعدهمـا درعـا والقنيطـرة، وبذلـك 
سيسـيطر األسـد على تواصل جغرافي واسـع وحيـوي، يمتد من سـاحل البحر المتوسـط في 
الشـمال وحتى الحـدود مـع األردن جنوًبا، ومـن المتوقـع قريًبـا أن يركـز النظام السـوري على 
ما يجـري في الجـزء السـوري مـن الجـوالن الخاضـع لفصائـل المعارضـة، والعمل علـى إبرام 
اتفاقيات مشـابهة من خالل التلويح بالقوة المسـلحة إلجبارهم على تسـليم األسـلحة وإخالء 
المنطقـة وتسـليمها للنظـام، خصوًصـا أن إسـرائيل تفضـل فـرض الجيش السـوري سـيطرته 
على المناطق الحدودية مع إسـرائيل)2(، ولذلك لضمان حفظ األمن إلسـرائيل قرب الجوالن 
كما كان عليـه الوضع قبـل انـدالع األزمة، فطـوال العقـود األربعة الماضيـة حافَظ بشـار ومن 

قبلـه أبوه علـى أمن الحـدود الشـمالية إلسـرائيل)3(.
2- زيـارة واليتـي لموسـكو قبيـل قمـة هلسـنكي: حفاًظـا علـى مكتسـباتها وخوًفـا علـى عـدم 
اسـتكمال مخططاتهـا بسـوريا وصـل مستشـار المرشـد اإليرانـي فـي الشـؤون الدوليـة علـي 
أكبـر واليتـي يـوم 12 يوليـو 2018 إلـى موسـكو للقـاء بوتيـن وتسـليمه رسـالتي المرشـد علـى 
خامنئـي والرئيـس حسـن روحانـي بخصـوص المطالـب اإلسـرائيلية بإخـراج الميليشـيات 
اإليرانيـة مـن سـوريا ثـم العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران)4(، وأوضـح واليتـي أن بوتيـن أكـد 
ضـرورة التعـاون اإليراني-الروسـي فـي سـوريا لدعـم األسـد، مضيًفـا بـأن بوتيـن اسـتعرض 
إحصائيـة تشـير إلـى أن التبـادل التجـاري بيـن البلديـن ارتفـع بنسـبة 36% خـالل األشـهر 
األربعة األولى من عـام 2018، مؤكًدا عقد إحدى شـركات النفط الروسـية )لم يذكر اسـمها( 
صفقـة مـع وزارة النفـط اإليرانيـة بــ4 مليـارات دوالر، وأن الشـركتين الروسـيتين العمالقتين 
روس نفط وغازبروم بدأتـا مباحثاتهمـا لتنفيذ صفقات نفطيـة تصل إلى 10 مليـارات دوالر، 
مبيًنـا أن اإلحصائية الروسـية تفيد بأن موسـكو لديها اسـتعداد لالسـتثمار في مجـال النفط 
والغـاز اإليراني حتـى سـقف 50 مليـار دوالر، مبيًنا أن هـذا االسـتثمار ضخم ويمكـن أن يحل 
محـل الشـركات األوروبيـة التي غـادرت إيـران بعـد االنسـحاب األمريكـي مـن االتفـاق النووي 

http://cutt.us/TSBuA ،1) אייל זיסר، קבורתה של המהפכה הסורית(
http://cutt.us/Wx6sG ،2) האינטרס הישראלי: השלמת ההישג של אסד ופוטין בלי שפיכות דמים נוספת(

http://cutt.us/TSBuA ،3) אייל זיסר، קבורתה של המהפכה הסורית(
http://cutt.us/vvm51 ،4) אם עסקת המאה של איראן תצליח-גם בירושלים ובדמשק יחייכו(
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فـي مايـو 2018)1(.
غنـي  مصطفـى  اإليرانـي  الكاتـب  ويـرى 
زيـارة  وراء  الرئيسـي  الدافـع  أن  زاده 
الهواجـس  فـي  يتمثـل  لموسـكو  واليتـي 
بيـن  ثالثيـة  صفقـة  عقـد  مـن  اإليرانيـة 
المتحـدة  والواليـات  وإسـرائيل  روسـيا 
اإليرانييـن  المقاتليـن  إخـراج  إلـى  تهـدف 
العسـكريين وغيـر العسـكريين مـن سـوريا، 
خصوًصـا أنهـا تأتـي قبـل أربعـة أيـام مـن 
لقـاء الزعمـاء الكبـار المؤثريـن فـي النظام 
الدولـي وأجهزتـه األمريكـي دونالـد ترامب 
والروسـي فالديميـر بوتيـن، وبالتزامـن مـع 
زيـارة رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي بنياميـن 
 ،2018/7/12 فـي  روسـيا  إلـى  نتنياهـو 
اإليرانيـة  القـّوات  بإخـراج  روسـيا  إلقنـاع 
تـداول وسـائل االعـالم  مـن سـوريا، ومـع 
روسـي- اتفـاق  عـن  الحديـث  العالميـة 
أمريكي-إسـرائيلي محتمـل في أثنـاء القمة 
مـن  اإليرانيـة  الميليشـيات  »إخـراج  علـى 

سـوريا«)2(.
3- توالـي دالئـل إرسـال إيـران مقاتليـن ال استشـاريين إلـى سـوريا: لقـد مـألت إيـران العالـم 
ضجيًجـا بتصريحـات مسـؤوليها إرسـال بالدهـم مستشـارين ال مقاتليـن إلـى سـوريا رغـم أن 
هنـاك بوًنـا شاسـًعا بيـن المصطلحيـن، والسـؤال اآلن: هـل المستشـار العسـكري يشـارك في 
أرض المعركـة بسـالح أم يكـون رهن الغـرف المغلقـة لتقديـم خبرته واستشـارته بعنايـة ودقة 
للمقاتليـن السـوريين لنقـل الخبـرة؟ الـذي يلقـى حتفـه فـي أرض المعركـة يعـّد مقاتـاًل وليـس 
مستشـاًرا فـي كل القواميـس العسـكرية، وإن كان مستشـاًرا حسـب الفهـم اإليرانـي فبمجـرد 
انتقالـه إلـى أرض المعركـة وحملـه السـالح أصبح مقاتـاًل، وفي هـذا اإلطـار يأتـي مقتل أحد 
قّوات الكتيبـة الميكانيكية 20 رمضان التابعة للقـّوات البرية للحرس الثـوري اإليراني محمد 

إبراهيم رشـيدي)3(.

)1) ایسنا، والیتی پس از دیدار با پوتین: پوتین خواستار همکاری نفتی تا سقف ۵۰ میلیارد دالر شد/همکاری تهران-مسکو درعراق وسوریه تداوم 
http://cutt.us/ksS6Q ،دارد

http://cutt.us/bEAhr ،2) فارس، مصطفی غنی زادهپوتین، محور مقاومت وجنوب سوریه(
16tMk/http://cutt.us ،3) ایران، محمدابراهیم رشیدی به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست+عکس(
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ثانًيا: العوامل المؤثرة على الدور اإليراني في سوريا

1- لقاء ترامب-بوتين بصدد سـوريا: شـّكل التوغل اإليراني في سوريا القضية المحورية في 
أجندة لقـاء بوتين-ترامب بقمة هلسـنكي بتاريـخ 16 يوليـو 2018، وقد اختتمـت القمة بتأكيد 
بوتيـن علـى ضـرورة العـودة إلـى نظـام وقـف إطـالق النـار فـي منطقـة الجـوالن وفـق اتفاقيـة 
1974، بينما شـدد ترامب على ضـرورة الضغط على إيران إلخراج ميليشـياتها من سـوريا)1(.
وقـد رأت الصحافـة اإلسـرائيلية أن القمـة الروسـية-األمريكية ال تصـّب فـي صالح إسـرائيل 
أنهـا  بعـدم نصهـا علـى »خـروج القـّوات والميليشـيات التابعـة إليـران مـن سـوريا«، معتبـرة 
مجرد قمة سـلّم خاللها ترامب سـوريا إلـى بوتين دون اكتـراث بالضرورات األمنية إلسـرائيل 
واألردن والمعارضـة السـورية واألكـراد السـوريين، وأعطـى الضـوء األخضـر للـروس لخـرق 
جميـع الترتيبـات األمنيـة التـي وضعوهـا مـع إسـرائيل واألردن، إذ نفـذ الطيـران الروسـي 
والسـوري فـي 28 يونيـو 2018 نحـو 342 غـارة جويـة ضـد المعارضـة السـورية فـي مواقـع 
قريبـة مـن األردن وإسـرائيل، نفـذ منهـا سـالح الجـو الروسـي 299 غـارة )87%(، بينمـا نفـذ 

سـالح الجـو السـوري 43 غـارة )%13()2(.
بقولـه:  بجديـد،  تـأِت  لـم  القمـة  هـذه  إن  يشـاي  بـن  رون  اإلسـرائيلي  الكاتـب  يقـول  كمـا 
»اإليرانيـون باقـون فـي سـوريا«، بالنظـر إلـى نتائـج القمـة التـي سـمحت لألسـد بنشـر قّواتـه 
جنوبـي سـوريا والجـزء السـوري مـن الجـوالن، وامتنـاع بوتيـن فـي أثنـاء القمـة عـن الحديـث 
بوضوح بشـأن ترسـيخ إيران لوجودها العسـكري في سـوريا عامة والجنوب السـوري خاصة، 
كما أن ترامب لم ينتـزع اتفاًقا حقيقّيًا مـن بوتين إلخراج الميليشـيات اإليرانية من سـوريا)3(.
ويتماشـى مع مـا ذكـره رون بن يشـاي تأكيـد حسـين أمير عبـد اللهيـان بأنـه »ليس فـي مقدرة 
األمريـكان وال الـروس وال أي قـوة أخـرى اتخـاذ قـرار بشـأن إخـراج المستشـارين اإليرانييـن 
مـن سـوريا«، مضيًفـا: »قلنـا للمسـؤولين الـروس وجميـع أولئـك الذيـن يتحدثـون عـن حضـور 
المستشـارين العسـكريين في سـوريا إّن اتخاذ القـرار في هذا الشـأن يخص طهران ودمشـق 
فقط، وسـوف نسـتمر في الحضـور في سـوريا وفـي دعم هـذه الدولـة لمكافحـة اإلرهاب من 

أجـل إحالل األمـن والسـالم فـي جميع أنحـاء سـوريا)4(.
2- التمسك اإلسرائيلي بخروج الميليشيات اإليرانية من سوريا:

أ- زيـارة نتنياهـو لموسـكو ورفـض المقتـرح الروسـي: زار رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيامين 

http://cutt.us/ ،1) انتهاء قمة هلسنكي.. بوتین یشدد على إعادة الجوالن المحتّل إلى اتفاقیة 1974 وترامب یؤكد مواصلة بالده الضغط على إیران(
lk3V2

))) המחיר שישראל תשלם על העזרה לפליטים הסוריים. טראמפ מוותר לפוטין על סוריה. מסכים להמשך הנוכחות 
האיראנית וחיזבאללה בסוריה،،63eDJy/https://goo.gl، טראמפ ונתניהו מסרו לידי פוטין והמודיעין הרוסי את השליטה 

https://goo.gl/QsBVPo ،בדרום סוריה לאורך גבולות ירדן וישראל
)3) אין חדש מהלסינקי: האיראנים נשארים בסוריה، http://cutt.us/QiXnx، ערב פתיחת מבצע בדרום, לאן נעלמה 

https:// ،לפתע חזית הצפון? צבאות סוריה וחיזבאללה התקדמו לנקודה מול הגולן ממנה אפשר להפגיז את נהריה
goo.gl/GVpuiE

)4) تسنیم، امیرعبد اللهیان: خروج ایران از سوریه در دستور کار مذاکرات ترامپ-پوتین نیست،
https://bit.ly/2uBCoXT

45 تقريرالحالة اإليرانية
يوليـو 2018

http://cutt.us/lk3V2
http://cutt.us/lk3V2
https://goo.gl/63eDJy
https://goo.gl/63eDJy
https://goo.gl/QsBVPo
http://cutt.us/QiXnx
https://goo.gl/GVpuiE
https://goo.gl/GVpuiE
https://bit.ly/2uBCoXT
https://bit.ly/2uBCoXT


نتنياهـو العاصمـة الروسـية موسـكو بتاريـخ 2018/7/12 للتباحـث مـع بوتيـن حـول مسـتقبل 
الميليشـيات اإليرانيـة فـي سـوريا، وفـي أثنـاء اللقـاء رفـض نتنياهـو عـرض روسـي بإبعـاد 
الميليشيات اإليرانية على مسافة 80 كيلومتًرا شـرًقا عن خط الحدود السوري-اإلسرائيلي، 
مطالًبـا بخـروج كل الميليشـيات اإليرانيـة مـن سـوريا، وكان رد بوتيـن بالرفـض: »هـذا غيـر 
ممكـن، وال يسـتطيع أحـد أن يفـرض علـى اإليرانييـن والسـوريين ذلـك الطلـب«)1(، ثـم طالـب 
التـي  والعراقية-السـورية  السـورية-اللبنانية،  الحدوديـة  المعابـر  بإغـالق  موسـكو  نتنياهـو 
تسـتخدمها إيران كممرات لعبور السـالح إلى حزب اهلل)2(، معلًنا عدم معارضته عودة األسـد 
لحفظ األمن في الجنوب السـوري شـريطة عـدم وجود قـّوات إيرانية وسـط قّواتـه، وإمكانية 
تسـليمه المعبر الحدودي اإلسرائيلي-السـوري، وقـال نتنياهو قبيـل مغادرته روسـيا: »لم تكن 

لنا يوًمـا مشـكلة مع األسـد، فهـو لـم يُطلـق رصاصـة واحدة فـي هضبـة الجـوالن«)3(.

)1) אין חדש מהלסינקי: האיראנים נשארים בסוריה، http://cutt.us/QiXnx، ערב פתיחת מבצע בדרום, לאן נעלמה 
https:// ،לפתע חזית הצפון? צבאות סוריה וחיזבאללה התקדמו לנקודה מול הגולן ממנה אפשר להפגיז את נהריה

goo.gl/GVpuiE
))) ההבדל בין 100 ק"מ רוסיים, ו-100 מטר ישראלים בסוריה. 8 המליציות השיעיות האיראניות וחיזבאללה 

https://goo.gl/tvJuWs ،הפועלים בין 8 ל-3 ק"מ מישראל
http://soo.gd/19Vc،3) נתניהו: אין לנו בעיה עם אסד, לא נתערב אם ההסכמים יישמרו(
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وقـد كشـفت مصـادر عسـكرية إسـرائيلية تحريـك الحـرس الثـوري اإليرانـي بتاريـخ 18 يوليو 
2018 -أي بعـد ثالثـة أيام من لقـاء ترامـب وبوتين- قوافل عسـكرية لنقـل المقاتلين والسـالح 
الميلشـيات  البوكمـال السـورية مقـر قيـادة  ببلـدة  العراقية-السـورية، مـروًرا  عبـر الحـدود 
الشـيعية الموالية إليران للتزود بالوقـود، التي تعد مقـًرا لقائد فيلق القـدس بالحرس الثوري 
اإليرانـي الجنـرال قاسـم سـليماني عندمـا يـزور سـوريا. وأضافـت: »كمـا رصـدت المصـادر 
وحدات عسـكرية إيرانيـة على طوال الحـدود اإلسرائيلية-السـورية منهـا اللـواء 33، والمكون 
من مقاتلـي الميليشـيات اإليرانية، ويقـوده ضباط مـن الحرس الثوري، وشـارك فـي المعارك 
التي جـرت فـي درعـا والقنيطـرة قبـل المقتـرح االردنـي، وصقـور القنيطـرة، وهي قـوة تتكون 
من المئـات من عناصـر العمليـات الخاصـة فـي حـزب اهلل«، واسـتطردت المصـادر: »إذا كان 
الـروس ال يسـتطيعون، أو ال يريـدون إخـراج هـذه القـّوات مـن المناطـق المحاذيـة للحـدود، 
فكيـف يتوقعـون أن تقبـل إسـرائيل وعودهـم بأنهـم سـيحرصون علـى إبعادهـا مسـافة 100 

كيلومتـر عـن حدودهـا؟«)1(.
وقـد علمـت مصـادر تابعـة لموقـع تيـك ديبـكا اإلسـرائيلي أن المحادثـات التـي جـرت بيـن 
نتنياهو-بوتيـن مـن جهـة، ومحادثـات وزيـر الدفـاع اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان مـع نظيـره 
الروسـي سـيرغي شـويغو من جهة ثانيـة، والمحادثـات األمريكية-اإلسـرائيلية من جهـة ثالثة، 
وصلـت إلـى طريـق مسـدود. بمعنـى أنـه ال يوجـد أي اتفاقـات بيـن موسـكو وتـل أبيـب إزاء مـا 
يجـري فـي جنوبـي سـوريا وال حتـى فـي سـوريا كلهـا. وأيًضـا لـم تعـد هنـاك تفاهمـات بيـن 
الجانبيـن في كل مـا يتعلق بوجـود الميليشـيات اإليرانية فـي المنطقة الحدوديـة قرب هضبة 
الجـوالن، وذلـك نتيجـة تغييـر موسـكو موقفهـا مـن مسـألة وجـود الميليشـيات اإليرانيـة فـي 

سـوريا)2(.
المطالـب  قبـول  بعـدم  الروسـي  الموقـف  طاهـر  ميـر  رضـا  اإليرانـي  الكاتـب  بـرر  وقـد 
اإلسـرائيلية حـول إنهـاء وجـود إيـران فـي سـوريا، بـأن الـروس لديهـم قاعـدة بحريـة وأخـرى 
جويـة في سـوريا بينمـا الوجـود الروسـي البـري فـي سـوريا محـدود للغايـة، وبالتالي فروسـيا 
في حاجة إلـى الوجـود البـري اإليرانـي، بهدف مسـاعدة روسـيا فـي تأميـن وحمايـة القواعد 
البحريـة والبريـة الروسـية، مضيًفا بـأن »الـروس أنفسـهم يدركون بـأن الحضـور اإليراني في 

سـوريا ليـس ضرورًيـا فحسـب، ولكنـه حيـوي«)3(.
هـذا، وقـد ربـط الكاتـب اإليرانـي رضـا صـدر الحسـيني دوافـع الرفـض اإليرانـي بتلببيـه 
المطلـب اإلسـرائيلي بخـروج الميليشـيات اإليرانيـة مـن سـوريا بمقتضيـات األمـن القومـي 
اإليرانـي، بقولـه: »لـوال وجـود العسـكريين اإليرانيين بسـوريا لتعرض األمـن القومـي اإليراني 
للخطـر«، مدلـاًل علـى ذلـك باسـتهداف تنظيـم داعـش -علـى حـد قولـه- ضريـح الخمينـي 

)1) ההבדל בין 100 ק"מ רוסיים, ו-100 מטר ישראלים בסוריה. 8 המליציות השיעיות האיראניות וחיזבאללה 
https://goo.gl/tvJuWs ،הפועלים בין 8 ל-3 ק"מ מישראל

))) התמוטטו ההבנות בין מוסקבה וירושלים לגבי דרום סוריה. אזהרה ישראלית לרוסיה: נתקוף ונשמיד כל מוצב 
https://goo.gl/1CHrdD ،איראני או של חיזבאללה

 https://bit.ly/2KXkUQT،3) مهر، کارشناس مسائل اروپا: روسیه می داند حضور ایران در سوریه حیاتی است(
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البرلمـان اإليرانـي عـام 2017، قائـاًل: »بناًء علـى هـذا بعدنـا حدودنا األمنيـة كيلومتـرات عن 
بالدنـا«، هـذا مـن جانـب، وبدعـم الحليـف السـوري إليـران الـذي لطالمـا سـاند إيـران ضـد 
إسـرائيل والواليـات المتحـدة مـن جانـب ثـاٍن، ثـم لسـيادة اعتقـاد لـدى اإليرانيين بـأن ضعف 
الخطـوط اإليرانيـة األمامية فـي دول مثـل سـوريا والعـراق ولبنـان الذيـن يحيطون بإسـرائيل 
يمكن تـل أبيب بسـهولة مـن اسـتهداف األمـن اإليرانـي الداخلـي، إذ إن إضعـاف حلفـاء إيران 

المحيطيـن بإسـرائيل يعنـي حضـور إسـرائيل بجـوار الحـدود اإليرانيـة)1(.
ضـوء  فـي  اإليرانيـة:  الميليشـيات  تمركـزات  العسـكرية ضـد  الضربـات  تسـديد  توالـي  ب- 
العسـكرية  الضربـات  تتوالـى  سـوريا  مـن  اإليرانيـة  الميليشـيات  خـروج  علـى  إصرارهـا 
اإلسـرائيلية ضـد تمركـزات الميليشـيات اإليرانيـة فـي سـوريا، ففـي 8 يوليـو 2018 سـدد 
سـالح الجـو اإلسـرائيلي ضربـة عسـكرية ثانيـة ضـد قاعـدة التـي فـور العسـكرية بالقـرب 
شـرقي سـوريا الحتوائها على قيادات مـن الحرس الثـوري بعد الضربـة األولى لها قبـل أربعة 
أشـهر)2(، كمـا كشـفت مصـادر أمنيـة بـاإلدارة األمريكيـة أن إسـرائيل كثفـت غاراتهـا الجويـة 
في سـوريا مـن أجـل إحبـاط المحـاوالت اإليرانيـة لفتح طريـق بـري لنقل السـالح مـن العراق 
ا لعناصـر مـن الحـرس الثـوري فـي  إلـى سـوريا ولبنـان، إذ اسـتهدفت غاراتهـا الجويـة مقـّرً
إحـدى البلـدات السـورية قـرب الحـدود السـورية-العراقية، مـا أسـفر عـن مقتـل 22 مقاتـاًل 
مـن الميليشـيات الشـيعية ومن عناصـر الحـرس الثـوري)3(، كما ذكـرت وكالـة األنباء السـورية 
الرسـمية يـوم 22 يوليـو 2018 اسـتهداف إسـرائيل مركـز لألبحـاث العلميـة فـي المصيـاف 

قـرب حمـاة بغـارات جويـة الحتوائهـا علـى وجـود إيرانـي مكثـف)4(.

المحور الثالث: توزيع مساحة السيطرة والنفوذ في اليمن

المملكـة  بقيـادة  العربـي  التحالـف  قـّوات  جهـود  بفضـل  اليمنـي  الوطنـي  الجيـش  يشـهد 
العربيـة السـعودية المزيـد مـن االنتصـارات، واسـتعادة الكثيـر مـن المناطـق االسـتراتيجية 
فـي محافظـات يمنيـة مهمـة كالحديـدة ونهـم بالقـرب مـن صنعـاء وفي تعـز، هـذا بينمـا باتت 
جماعـة أنصـار اهلل )الحوثييـن( المدعومـة مـن إيـران تقبـل علـى الفـرار، مـن المواقـع تاركـة 
خلفهـا األسـلحة والعتاد، نتيجـة تقـدم القـّوات اليمنية بغطـاء جوي من قبـل التحالـف العربي 
الميليشـيات بتقليـص مسـاحة سـيطرتهم  انعكـس علـى  اليمـن، ممـا  لدعـم الشـرعية فـي 
ونفوذهـم، مـع اسـتمرار انتهـاكات الحوثييـن باسـتهداف المناطـق المأهولـة بالسـكان فـي 
السـعودية بالصواريـخ الباليسـتية، وعـدم مراعـاة القـرارات األمميـة التـي تحظـر مثـل تلـك 
العمليات العسـكرية، باإلضافة إلى التعرض لناقلتي نفط سـعوديتين في مياه البحر األحمر.

https://goo.gl/fcuojD ،1) پایگاه بصیرت/ دیدگاه/ سید رضا صدرالحسینی، چرا در سوریه دفاع می کنیم؟(
)2) סוריה: חיל האוויר הישראלי תקף את הבסיס האווירי T4 ליד תדמור שהוא בסיס איראני. המטוסים הגיעו מירדן، 

https://goo.gl/ZbxK37
http://cutt.us/UC6F9 ،3) דיווח: ישראל ניסתה לסכל ניסיון איראני להקים נתיב יבשתי להעברת נשק לסוריה(

)4) סוריה: ישראל תקפה מתקן ביטחוני בצפון-מערב סוריה، http://cutt.us/WzgOF، گزارش تحلیلی؛ سرنگونی سوخو ۲۲ 
2OezwJx/https://bit.ly ،سوریه؛ تل آویو به بازی خطرناک روی آورده است
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ا أوًل: تقدم قّوات الشرعية جغرافيًّ

1- االنتشـار الجغرافـي: تقـدم الجيـش اليمنـي وبدعـم مـن التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية 
فـي اليمـن، فـي عـدة جبهـات يمنيـة، كمـا سـيطر علـى مواقـع جديـدة فـي محافظـات تعـز 
ونهـم وصعـدة، وذلـك بعـد تحريـر مطارهـا فـي يونيـو 2018، فـي عمليـة شـكلت ضربـة كبرى 
للميليشـيات الحوثيـة وداعمهـم الرئيسـي النظـام اإليرانـي. إذ تسـعى القـّوات اليمنيـة علـى 
األرض مصحوبـة بغطـاء جـوي مـن قبـل قـّوات التحالـف العربـي لتحريـر مينـاء الحديـدة 
االسـتراتيجي، وقطـع الشـريان الدعـم مـن قبـل إيـران للحوثييـن، وإغـالق المينـاء التـي تتـم 
مـن خاللـه عمليـات التهريـب التـي تورطـت فيهـا ميليشـيات الحوثـي وإيـران، والتـي تبـدأ من 

السـالح، وتنتهـي بالمخـدرات واآلثـار)1(.
قـّوات  تصـدت  الحديـدة  ففـي 
والمقاومـة  اليمنـى  الجيـش 
 ،2018 يوليـو   1 فـي  الشـعبية، 
لعـدة هجمـات ومحـاوالت تسـلل 
علـى  الحوثـي  ميليشـيا  نفذتهـا 
مديريتـي  فـي  تمركزهـا  موقـع 
جنـوب  و»الدريهمـي«  »التحيتـا« 
تكبـدت  الحديـدة.  محافظـة 
الحوثيـة  الميليشـيات  خاللهـا 
والجرحـى،  القتلـى  عشـرات 
مـن 30  أكثـر  أسـر  إلـى  إضافـة 
أثنـاء  فـي  مقاتليهـا  مـن  عنصـًرا 
موقـع  إلـى  التسـلل  محاولتهـم 
قـّوات الجيـش والمقاومـة، بينمـا 
حاصـرت قـّوات الجيـش الوطنـي 
مناطـق  فـي  الحوثـي  ميليشـيات 

المغرس والسـويق جنوبي الحديـدة)2(. وذلك بهدف تحريـر مدينة وميناء الحديـدة من قبضة 
.2014 عـام  نهايـة  منـذ  عليهـا  المسـيطرين  الحوثييـن  مسـلحي 

وفـي نهـم، شـنت قـّوات الجيـش الوطنـي يـوم 3 يوليـو 2018 هجومـا بقيـادة قائـد المنطقـة 
العسـكرية السـابعة على عدد من التبـاب والمواقـع التي كانـت تتمركـز فيها ميليشـيا الحوثي 
في نهـم، وتمكنت قـّوات الجيـش الوطني مـن اسـتعادة السـيطرة على عـدد من التبـاب أهمها 

تبـة الشـهداء وتبـه الربـاح وتحرير عـدد مـن المواقـع االسـتراتيجية فـي جبهة نهـم)3(.

http://cutt.us/mwPc ،1) »الحدیدة« ضربة قاصمة لعملیات التهریب اإلیرانیة، االتحاد(
http://cutt.us/HtZc1 ،2) الجیش یحاصر میلیشیا الحوثي جنوب التحیتا، حضارم نت(

8Aqwd/http://cutt.us ،3) مرجع سبق ذكره(
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وفـي تعـز، حـررت قـّوات الجيـش الوطنـي عـدًدا مـن المناطـق فـي مديريـة حيفـان جنوبـي 
محافظة تعز بعـد معارك ضاريـة خاضتها ضد ميليشـيا الحوثي االنقالبيـة. وتمكنت القّوات 
أيًضـا مـن تحريـر جبـل الكـرب وصـواًل إلـى معهـد الخيـر وجبـل الممشـاح الواقـع علـى وادي 
سـبد وسـوق بني علي في األعبوس وتبة سـعيد طـه بعد أن شـنت هجوًمـا مباغًتا علـى مواقع 
ميليشـيا الحوثـي)1(، وقـد تمكنـت قـّوات الجيـش الوطنـي مـن تحقيـق تقـدم ميدانـي بعمليـة 
نوعية فـي مديرية الوازعيـة، غربـي محافظة تعـز. وتمكنت خـالل الهجوم من السـيطرة على 
جبـال الحنايـة، والغيل، فـي جبهة الكدحـة، الواقعـة بأطـراف المديرية. عـالوة على اسـتعادة 

قـّوات الجيـش الوطنـي لكمية مـن األسـلحة والذخائـر)2(.
وفي صعـدة أحـرزت قـّوات الجيـش الوطنـي يـوم 5 يوليـو 2018 تقدًمـا كبيـًرا فـي المحافظة 
صعـدة، وذلـك باتجـاه مركـز مديريـة باقـم، بعـد عمليـة نوعيـة للسـيطرة علـى سالسـل جبلية 
مهمـة وقطـع خـط اإلمـداد علـى الميليشـيا الحوثـي. وتمكنـت قـّوات الجيـش الوطنـي مـن 
السـيطرة على سالسـل جبال مزهـر، والسـيطرة النارية علـى قرية مزهـر المطلـة على مركز 

المديريـة مـن الجهـة الشـرقية، ألكثـر مـن خمسـة كيلومتـرات.)3(
2- تقليـص مسـاحة سـيطرة الحوثييـن: أعلـن زعيـم الحوثييـن المدعوميـن مـن إيـران، عبـد 
الملـك الحوثـي، أنـه مسـتعد لتسـليم السـيطرة علـى مرفـأ الحديـدة الرئيسـي إلـى األمـم 
المتحـدة، إذا مـا أوقفـت القـّوات المواليـة للحكومـة والمدعومـة مـن التحالـف الـذي تقـوده 
السـعودية هجومها)4(. وقد نشـرت »سـكاي نيوز عربية«، يوم23 يوليو 2018، صوًرا من داخل 
مدينـة الحديـدة التـي تقدمـت نحوهـا القـّوات اليمنيـة بدعـم مـن التحالـف العربـي، وتظهـر 
الصـور شـوارع المدينـة خاويـة بعـد فـرار معظـم قيـادات ميليشـيات الحوثـي المدعومـة مـن 

إيـران ومسـلحيها نحـو حجـة وصنعـاء)5(.

ثانًيا: انتهاكات ميليشيات الحوثي

الجسـيمة  لالنتهـاكات  اسـتمراًرا  الباليسـتية:  بالصواريـخ  المملكـة  أراضـي  اسـتهداف   -1
الدولـي  للمجتمـع  تحـدٍّ  وفـي  و»2231«،   »2216« األمميـة  للقـرارات  الواضـح  والخـرق 
باسـتهداف المناطـق المأهولـة بالسـكان، والمدنييـن، أطلـق الحوثيـون العديد مـن الصواريخ 
الباليسـتية علـى أراضـي المملكـة العربيـة السـعودية، وقـد تـم اعتراضهـا مـن قبـل قـّوات 
الدفـاع الجـوي السـعودي، وذكـر المتحـدث باسـم تحالـف دعـم الشـرعية فـي اليمـن العقيـد 
الركـن تركـي المالكـي أن عـدد الصواريـخ الباليسـتية التـي أطلقـت علـى المملكـة مـن قبـل 
ميليشـيات الحوثـي بلغـت 163 صاروًخـا، وأكثـر مـن 66 ألـف قذيفـة سـقطت فـي األراضـي 

http://cutt.us/hLDtc ،1) قّوات الجیش تحرر مواقع جدیدة جنوبي تعز وتكبد المیلیشیا خسائر كبیرة، سبتمبر نت(
http://cutt.us/RI84m ،2) مرجع سبق ذكره(

http://cutt.us/il9sO ،3) الجیش الوطني یحرز تقدمات جدیدة باتجاه مركز مدیریة باقم، أنباء یمنیة(
http://cutt.us/td5WX ،4) الحوثي یستسلم ویبدي استعداده لتسلیم مرفأ الحدیدة لألمم المتحدة، مأرب برس(

http://cutt.us/sjZVy ،5) الیمن مدینة الحدیدة خاویة بعد فرار قیادات الحوثیین )فیدیو)، توامر(
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السـعودية، وذلك فـي إشـارة لإلحصائية منـذ انطـالق العمليـات عـام 2015)1(. ويأتـي إطالق 
الصواريـخ الحوثيـة فـي وقـت تتلقـى فيـه الميليشـيات االنقالبيـة الهزائـم تلـو األخـرى فـي 

اليمنيـة. مختلـف األراضـي 
وفـي مـا يلـي جـدول يوضـح الصواريـخ الباليسـتية التـي أطلقهـا الحوثيـون باتجـاه أراضـي 

المملكـة خـالل شـهر يوليـو 2018:

اليوم والتاريخالتوقيتعدد الصواريخاملدينةالنتائج

لم تسجل أي حالة 
يوم اجلمعة 6 يوليو7:17 مساءصاروخ باليستيجازانضرر أو إصابة.

لم تسجل أي حالة 
يوم الثالثاء 10 2:44 مساءصاروخ باليستيجازانضرر أو إصابة.

يوليو

لم تسجل أي حالة 
يوم السبت 14 12:52 مساءصاروخ باليستيجنرانضرر أو إصابة.

يوليو

لم تسجل أي حالة 
يوم األربعاء 18 10:15 صباًحاصاروخ باليستيجنرانضرر أو إصابة.

يوليو

لم تسجل أي حالة 
يوم اخلميس 19 10:50 مساءصاروخ باليستيجازانضرر أو إصابة.

يوليو

2- اسـتهداف ناقـات النفـط: أعلـن التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمـن يـوم 25 
يوليـو 2018 أن ميليشـيات الحوثـي المدعومـة مـن إيـران اسـتهدفت ناقلتـي نفـط سـعوديتين 
فـي البحـر األحمـر، ممـا ألحـق بإحداهمـا أضـراًرا بسـيطة)2(. وقـال المتحـدث باسـم قـّوات 
التحالـف العقيـد ركـن تركـي المالكـي إنـه فـي تمـام السـاعة الواحـدة والربـع مـن صبـاح يـوم 
25 يوليـو تعرضـت إحـدى ناقـالت النفـط السـعودية لهجـوم حوثي-إيرانـي بالميـاه الدوليـة 
غرب مينـاء الحديدة، الواقـع تحت سـيطرة الميليشـيات الحوثيـة التابعة إليـران، موضًحا أن 
ناقلـة النفـط تعرضـت ألضرار بسـيطة، كمـا أكـد التحالـف أن الواقعـة تؤكـد اسـتمرار تهديد 

http://cutt.us/R7snC ،1) التحالف العربي: 163 صاروًخا بالیستیًّا أطلقها »الحوثیون« تجاه السعودیة، وكالة األناضول(
http://cutt.us/Wu8EK ،2) میلیشیات الحوثي تستهدف ناقلة نفط سعودیة بالبحر األحمر، اإلمارات الیوم(
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الميليشـيات الحوثيـة لحريـة المالحـة والتجـارة العالميـة بالبحـر األحمـر، وأن الميليشـيات 
كادت أن تتسـبب فـي كارثـة بيئيـة بالبحـر األحمـر. ذلك فـي تطـّور يؤكـد الخطر الذي يشـكله 
الحوثيون علـى المالحة الدوليـة)1(، بينما أعلـن وزير الطاقة السـعودي خالد الفالـح أن بالده 
»سـتوقف بشـكل مؤقـت« كل شـحنات الخـام التـي تمـر فـي مضيـق المنـدب بعـد أن تعرضـت 
ناقلتـان نفطيتـان سـعوديتان فـي وقـت سـابق للهجـوم مـن جانـب الحوثييـن، إلـى أن تصبـح 

المالحـة خـالل مضيق بـاب المنـدب آمنـة)2(.

http://cutt.us/T3IYJ ،1) الحوثیون یستهدفون ناقلة نفط سعودیة بالبحر األحمر، الشرق األوسط(
http://cutt.us/N69tM ،2) السعودیة توقف مؤقتًا مرور شحنات النفط الخام من باب المندب، سبوتنیك عربي(
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فة ة.. تهديدات متباَدلة وضغوط مكثَّ ة-اإليرانيَّ العالقات األمريكيَّ

الشـــأن الدولــي

ا غيـر مسـبوق خـال شـهر  ـة تصعيـدً ـة اإليرانيَّ شـِهَدت العاقـات األمريكيَّ
ة الذي تتبنـاه إدارة ترامب على  يوليو 2018، إذ إن برنامـج العقوبات األمريكيَّ
ـز التنفيـذ فـي السـادس مـن أغسـطس 2018، مـن  وشـك الدخـول فـي حيِّ
خال حزمة جديدة من العقوبات، وذلك على أثر السياسـة التي تبنتها إدارة 
فاق  الرئيـس األمريكـّي دونالـد ترامـب والتـي انتهـت إلـى االنسـحاب مـن االتِّ
ت فيهـا الواليات  ي جملـة من المطالـب حثَّ النووي فـي 8 مايـو 2018، وتبنِّ
حـدة إيـران علـى االلتـزام بهـا، وإال فإنهـا سـتكون ُعرضـة لضغـوط غيـر  المتَّ
حدة علـى إيران. وسـيحاول هـذا التقرير  مسـبوقة سـتفرضها الواليـات المتَّ

متابعة أهّم التطورات وداللتها.
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ة متباَدلة ة-إيرانيَّ أوًل: تصريحات وتهديدات أمريكيَّ

ــذ فــي الســادس  ــز التنفي ــة حي ــات األمريكيَّ ــى مــن العقوب ــراب دخــول الحزمــة األول مــع اقت
م واضــح فــي مــا يتعلــق بقضايــا الخــالف  مــن أغســطس 2018، وفــي ظــّل عــدم وجــود تقــدُّ
ــغ  ، اتجهــت تصريحــات القيــادات فــي الجانبيــن إلــى التصعيــد الــذي بل األمريكّي-اإليرانــيّ
ــه، وال  ــاًرا يمكــن اللجــوء إلي ــح بهــا بوصفهــا خي ــد بالمواجهــة العســكرية والتلوي حــّد التهدي
ح الرئيــس اإليرانــّي حســن روحانــي علــى هامــش زيارتــه سويســرا  ســيما بعــد أن صــرَّ
بأنــه “لــو لــم تســتطع إيــران تصديــر نفطهــا فلــن تســتطيع أي دول فــي المنطقــة تصديــر 
ــرَّض النتقــادات شــديدة نتيجــة االتِّفــاق  ــذي تَع ــي، ال ــح روحان ــط”)1(. وقــد لقــي تصري النِّْف
النــووي، ترحيًبــا حتــى مــن أبــرز المنتقديــن لسياســاته، إذ أشــاد قاســم ســليماني قائــد فيلــق 
القــدس بتهديــد روحانــي، وقــال إن قواتــه مســتعدة ألي سياســة تصــّب فــي مصلحــة النِّظــام 
ــد ذلــك إســماعيل كوثــري قائــد قاعــدة ثــأر اهلل التابعــة للحــرس الثــوري،  اإليرانــّي، كمــا أيَّ
وذكــر أنهــم ســيغلقون مضيــق هرمــز أمــام العالَــم فــي حالــة اللــزوم. ثــم جــاء تصريــح اللــواء 
ــه: “فــي األوضــاع  ــه بقول ــوري لتدعــم االتجــاه ذات ــد الحــرس الث ــي جعفــري قائ محمــد عل
المحتملــة مــن الضــروري أن يفهــم األعــداء وغيرهــم مــاذا يعنــي للجميــع اســتخدام مضيــق 
هرمــز”.)2( وأخيــًرا بــارك المرشــد علــي خامنئــي تهديــدات روحانــي واعتبرهــا “تصريحــات 
ة لهــذا  ــة وتمثــل منهــج النِّظــام، ومســؤولية وزارة الخارجيــة تقتضــي المتابعــة الجــادَّ مهمَّ

النحــو مــن مواقــف رئيــس الجمهوريــة”)3(.
ا علــى تصريحــات إدارة ترامــب بانتهــاج سياســة تُفِضــي  وقــد جــاءت هــذه التصريحــات رّدً
إلــى الوصــول بصــادرات النِّْفــط اإليرانــّي إلــى الصفــر)4(. ووصــل حــّد التصعيــد مــن جانــب 
ــد إيــران “بدفــع ثمــن باهــظ لــم يدفعــه ســوى دول قليلــة علــى وجــه  الرئيــس ترامــب إلــى تَوعُّ
األرض، فــي حــال أقدمــت علــى أفعــال خاطئــة”، وذلــك حســبما نقــل عنــه مستشــار الرئيــس 
األمريكــّي لشــؤون األمــن القومــي جــون بولتــون، كمــا كتــب ترامــب مخاطًبــا الرئيــس اإليرانــّي 
فــي تغريــدة: “لــم نُعــد الدولــة التــي تتهــاون مــع كالمكــم المحــرض علــى العنــف والمــوت. كــن 
ا علــى تصريــح لروحانــي قــال فيــه إن السياســات العدائيــة تجــاه طهــران  حــذًرا”)5(، وذلــك رّدً

قــد تــؤدِّي إلــى “أم المعــارك كلهــا”)6(.
ويســتدعي هــذا التصعيــد األمريكــّي سياســة حافــة الهاويــة التــي اتبعتهــا الواليــات المتَّحــدة 
فــي مواجهــة كوريــا الشــمالية والتــي أفضــت فــي النهايــة إلــى تســوية لألزمــة بيــن البلديــن، 
ــح هــو ذلــك تصريــح الرئيــس األمريكــّي نفســه علــى هامــش قمــة الناتو بــأن الواليات  ومــا يرجِّ

)1) اسپوتنیک خبرگزاری، این روزها شاخ و شانه کشیدن میان ایران و ایاالت متحده به اوج خود رسیده وگفتارهای سیاسی و دیپلماتیک جای 
https://goo.gl/mXetWn ،خود را به تهدید های نظامی داده

https://bit.ly/2J6f0Xy ،۱۳۹۷/2) رادیو فردا، »بستن تنگه هرمز«؛ ابزارها و پیامدها، ۱۵/تیر(
)3) خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای: تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/

http://cutt.us/qFG7K ،۱۳۹۷ مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود، ۳۰ تیر
http://cutt.us/GAptu ،2018 4) اسپوتنیک خبرگزاری، روحاني: تهدیدات ترامب بوقف صادرات النفط اإلیراني “أمر غیر قابل للتنفیذ”، 3 یولیو(

 https://bit.ly/2LsVObQ،5) كانال رسمي صداي آمریكا، هشدار بولتون به حکومت ایران: در برابر آمریکا از زبان تهدید استفاده نکنید(
http://cutt.us/Aw4al ،2018 6) وكالة األنباء المركزیة: هل تنتقل التهدیدات بین طهران وواشنطن من األقوال إلى األفعال؟، 24 یولیو(
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المتَّحــدة “ســوف تفــرض أقصــى الضغــوط علــى إيــران، وســوف يتواصلــون معنــا وســيطلبون 
الحــوار، وفــي ذلــك الوقــت ســوف نجلــس إلــى طاولــة التفــاوض ونصــل إلــى اتِّفــاق”)1(، وذلــك 
ــوزراء اإليطالــي عــن  ــن فــي 31 يوليــو 2018 فــي مؤتمــر صحفــي مــع رئيــس ال قبــل أن يعل
ا  اســتعداده اللتقــاء قــادة إيــران “دون شــروط مســبقة وفــي أي وقــت يريدونــه”، وذلــك رّدً

ا لالجتمــاع مــع نظيــره اإليرانــّي حســن روحانــي)2(. ــا إن كان مســتعّدً علــى ســؤال عمَّ
ومــع تلــك السياســة قــد يكــون المجــال مفتوًحــا أمــام مفاوضــات مباشــرة بيــن الطرفيــن، ال 
ــّي علــى تصريحــات ترامــب قــد بــدأ فــي التلميــح إلــى قبــول  ســيما وأن رّد الطــرف اإليران
عــرض ترامــب، وهــو مــا يعنــي أن التالقــي والتفاهــم أمــر غيــر مســتبَعد وأجنــدة العمــل يمكــن 

التفاهــم بشــأنها فــي المراحــل التمهيديــة للتســوية المرتقبــة بيــن الطرفيــن)3(.

ة على إيران ثانًيا: تكثيف الضغوط األمريكيَّ

تمثــل العقوبــات المفترضــة فــي الســادس مــن أغســطس 2018 المرحلة األولــى من العقوبات 
فــي مرحلــة مــا بعــد االنســحاب األمريكــّي مــن االتِّفــاق النــووي، وتشــمل قطاعــات صناعــة 
ــة الثانيــة مــن  الســيارات والتجــارة، والذهــب والمعــادن النفيســة. فــي حيــن ســتبدأ المرحل
العقوبــات فــي الســادس مــن نوفمبــر 2018، وتســتهدف قطــاع الطاقــة، والصفقــات المتعلقــة 

بالنِّْفــط وكذلــك معامــالت البنــك المركــزي اإليرانــّي )4(.

https://goo.gl/RTfdCc ،13,07,2018 ،1) عماد آبشناس، پیغام بسیار مهم ترامپ به ایران، اسپوتنیک خبرگزاری(
http://cutt.us/BEixr ،2018 2) الجزیرة نت، ترامب وإیران.. من ذروة التهدید الستعداد للقاء بدون شروط، 31 یولیو(

http://cutt.us/AAk19 ،2018 3) روسیا الیوم، إیران ترّد على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم!، 31 یولیو(
https://bit.ly/2KA4rBC 1397/4/12،4) خبرگزاری جمهوری اسالمی، ترامپ به دنبال معامله بزرگ با ایران است(
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وفــى إطــار العمــل علــى تحقيــق تلــك العقوبــات والغرض منها أعلنــت وزارة الخزانة األمريكيَّة 
ــى  ــك للوصــول إل ــران، وذل ــة ضــّد إي ــات األمريكيَّ م أي اســتثناءات فــي العقوب ــن تقــدِّ ــا ل أنه
د ترامــب بهــا إيــران، وفــي هــذا اإلطــار  مرحلــة الضغــوط غيــر المســبوقة التــي ســبق وهــدَّ
ــة منــح أي تصريــح لشــركتَي إيربــاص وATR لمواصلــة تقديــم  اســتبعدت الحكومــة األمريكيَّ

ــة)1(. خدمــات الطيــران لشــركات خطــوط الطيــران اإليرانيَّ
ــا  ــد ودعمه ــر تأيي ــّي عب ــى النِّظــام اإليران ــا عل ــات المتَّحــدة ضغوطه ــك مارســت الوالي كذل
ــل  ــق فــي باريــس مثَّ مــة مجاهــدي خل المعارضــة فــي الداخــل والخــارج، ففــي مؤتمــر منظَّ
ــة، الذيــن أيَّــدوا بدورهــم االحتجاجــات الشــعبية  الواليــات المتَّحــدة بعــُض الشــخصيات العامَّ
ا علــى ذلــك دعــا منــدوب إيــران الدائــم لــدي  فــي إيــران مــن أجــل تغييــر النِّظــام ســلمّيًا)2(، ورّدً
األمــم المتَّحــدة غــالم علــي خوشــرو مــن خــالل رســالة إلــى مجلــس األمــن إلــى ضــرورة وقــف 

الدعــم األمريكــّي لجماعــة مجاهــدي خلــق)3(.
أمــا دعــم المعارضــة الداخليــة فقــد أطلقــت الواليــات المتَّحــدة قنــاة تليفزيونيــة ناطقــة 
ــّي مباشــرة، والضغــط مــن  ــى مــدار الســاعة لمخاطبــة الشــعب اإليران باللغــة الفارســيَّة عل
خاللهــا علــى النِّظــام اإليرانــّي وتحســين صــورة الواليــات المتَّحــدة داخــل إيــران)4(، كمــا 
ح ترامــب بعــد القمــة مــع  شــجعت الواليــات المتَّحــدة االحتجاجــات الشــعبية، وقــد صــرَّ
ــات المتَّحــدة تدعــم  ــأن “الوالي ــو 2018، ب ــن فــي 16 يولي ــر بوتي الرئيــس الروســي فالديمي
المتظاهريــن والنِّظــام اإليرانــّي ال يريــد أن يعــرف النــاس أننــا نقــف وراءهــم”)5(، فــي حيــن 
ــة أو  “تنشــغل عــدة حســابات باللغــة الفارســيَّة علــى تويتــر تابعــة لــوزارة الخارجيــة األمريكيَّ

)1) خبرگزاری فارس، مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا:واشنگتن مجوز تحویل هواپیماهای ATR و ایرباس به ایران را صادر نمی کند، 
https://bit.ly/2KTZl3A ،۲۲/۰۴/۱۳۹۷

)2) وكالة انباء خانه ملت، فالحت پیشه مطرح کرد: نقش سناتورهای آمریکایی در نشست منافقین در پاریس/کشورهای اروپایی نباید وارد بازی 
 https://bit.ly/2KDjBlX،۱۳۹۷ منافقین شوند، ۸ مرداد

 https://bit.ly/2Od8geo،3) خبر گزاری تسنیم، خوشرو: آمریکا مسئول جرایم بین المللی منافقین است(
http://cutt.us/2mWMV ،2018 4) سبوتنك عربي: أمریكا تطلق قناة تلفزیونیة تبث باللغة الفارسیة لمخاطبة “شعب إیران”، 24 یولیو(

http://cutt.us/kQWLD ،2018 5) الحیاة: ترامب: إیران تشهد أعمال شغب منذ انسحابنا من االتفاق النووي، 17 یولیو(
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ــون”)1(. ــد اإليرانيُّ ــران، حســبما يعتق ــة إلي ــدا معادي إلســرائيل بإيجــاد بروباغن
ويــرى اإليرانّيــون أن الواليــات المتَّحــدة ترغــب فــي إجبارهــم علــى قبــول مطالبهــا عــن 
طريــق الضغــوط االقتصاديــة وتشــجيع المواطنيــن علــى االحتجــاج نتيجــة تفاُقــم األوضــاع 
المعيشــية، كمــا يعتقــدون أن الواليــات المتَّحــدة تلعــب دوًرا فــي تحريــك وتشــجيع الجماعــات 

الداعيــة إلــى االنقســام)2(.
إلــى جانــب ذلــك واصلــت الواليــات المتَّحــدة سياســة الضغــط علــى شــركاء إيــران التجارييــن 
ر ترامــب  ــي ضّدهــا، وفــى هــذا الصــدد حــذَّ ــر قــدر مــن اإلجمــاع الدول ــق أكب ــًة لتحقي كافَّ
د  الــدول والشــركات التــي تعــارض مــا يمليــه عليهــا فــي مجــال شــراء النِّْفــط اإليرانــّي، وهــدَّ
هــا  ــة تجــاه إيــران بالعقوبــات مــن خــالل ضمِّ كل دولــة وشــركة ســتعارض السياســة األمريكيَّ
ــا يعنــي حرمــان أي كيــان  ــة أمامهــا)3(، ِممَّ إلــى القائمــة الســوداء، وإغــالق األســواق األمريكيَّ
يتعامــل مــع إيــران مــن الوصــول إلــى النِّظــام المالــي األمريكــّي، وعــدم القــدرة علــى التعامــل 

مــع الواليــات المتَّحــدة عموًمــا.
ــة إلــى  فــي هــذا الســياق ســافرت عــدة وفــود مــن وزارات الخارجيــة والخزانــة األمريكيَّ
مختلــف الــدول خــالل الفتــرة األخيــرة للضغــط عليهــا مــن أجــل التعــاون فــي حصــار إيــران 
وتنفيــذ العقوبــات األمريكيَّــة ضّدهــا، فاتجــه وفــد إلــى تركيــا وآخــر إلــى الهنــد فــي 20 يوليــو 
2018 إلقنــاع البلديــن بوقــف شــراء النِّْفــط مــن إيــران بحلــول موعــد العقوبــات فــي نوفمبــر 
2018)4(. كذلــك أجــرت اإلدارة األمريكيَّــة مشــاورات مــع شــركات النِّْفــط العاملــة فــي إيــران 
عــن طريــق بعــض دبلوماســييها مــن أجــل تقليــل صــادرات النِّْفــط اإليرانــّي وإيصالهــا إلــى 
صفــر، وأجــرت مشــاورات أخــرى مــع كوريــا الجنوبيــة واليابــان والصيــن والهنــد حتــى تجــد 

لنفســها بديــاًل لنفــط إيــران)5(.
وفــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه الواليــات المتَّحــدة علــى إحــكام الحصــار علــى إيــران فإنهــا 
ــى  ــد مــن الضغــوط عل ــة لفــرض مزي ــا فــي المنطق ســتكثِّف جهودهــا للتنســيق مــع حلفائه
إيــران، وظهــر ذلــك فــي ســعي إدارة ترامــب لتغطيــة العجــز الــذي قــد يســبِّبه خــروج النِّْفــط 
الرئيســية  النِّْفطيــة  الــدول  بعــض  مــع  باالتِّفــاق  وذلــك  العالَميــة،  الســوق  مــن  اإليرانــّي 
ــى  ــاظ عل ــا النِّْفطــي للحف ــادة إنتاجه ــن أجــل زي ــارات م ــة الســعوديَّة واإلم ــة العربي كالمملك

النِّْفــط المعــروض والســعر العالَمــي)6(.
ــًبا  ــع مــع إســرائيل تحسُّ ــى مســتوي رفي ــة عســكرّيًا عل إضافــة إلــى تنســيق اإلدارة األمريكيَّ
ــة، أشــار تقريــر  ا علــى العقوبــات األمريكيَّ عــة رّدً ــة غيــر متوقَّ لــردود أفعــال عســكرية إيرانيَّ
ــة- نُشــر علــى موقــع »تيــك ديبــكا« األمنــي إلــى تشــكيل أربــع قيــادات عســكرية أمريكيَّ

http://cutt.us/FXbO7 ،1397 1) روزنامه اعتماد، شرط بندي روي اسب مرده، 10 تیر(
https://goo.gl/yHM9zQ ،2) جامعه إیرانّي، شیرین هانتر، استاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن تشریح کرد، برخورد نظامی ایران و امریکا نزدیک است؟(

https://bit.ly/2IMvtQC ،3) خبرگزاری مهر، گزارش تحلیلی؛ همسویی پادشاه سرزمین شنها با دونالد؛ وقتی اوپک خرج ترامپ می شود(
https://bit.ly/2Ldp7jp ،4) رضا محمدمراد، بسیج جامعه جهاني علیه تحریم هاي یکجانبه امریکا علیه ایران، خبرگزاری صدا و سیما(

https://goo.gl/LVRWDk ،»5) محمدرضا ستاری، دونالد ترامپ از توافق با عربستان برای افزایش دو میلیون بشکه ای نفت خبر داد، روزنامه »ابتکار(
https://bit.ly/2IMvtQC ،6) خبرگزاری مهر، همسویی پادشاه سرزمین شنها با دونالد؛ وقتی اوپک خرج ترامپ می شود(
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إســرائيلية مشــتركة:
1- القيادة النووية: مسؤولة عن جميع جوانب النووي اإليرانّي.

2- القيادة الباليستية: مسؤولة عن منظومات الصواريخ البالستية اإليرانيَّة.
ة للتوســع اإلقليمــي: تركــز جميــع عملياتهــا العلنيــة والســرية ضــّد الوجــود  3- القيــادة المضــادَّ

العســكري اإليرانــّي فــي أي منطقــة فــي الشــرق األوســط.
4- القيــادة االقتصاديــة: والحديــث هنــا يــدور حــول جبهــة تنســيق أمريكيَّة-إســرائيلية لنظــام 

العقوبــات األمريكيَّــة ضــّد إيــران)1(.

ة ثالًثا: اتجاهات ومحاور التحرك اإليرانّي في مواجهة الضغوط األمريكيَّ

كات األمريكيَّــة إلحــكام الضغــط عليهــا بتحــركات مقابلــة، لهــذا  تحــاول إيــران مواجهــة التحــرُّ
زار الرئيــس اإليرانــّي حســن روحانــي سويســرا والنمســا فــي 2 و4 يوليــو 2018 فــي جولــة 
أوربيــة بحًثــا عــن الدعــم األوروبــّي لالتِّفــاق الــذي أصبــح بقــاؤه محــّل شــّك منــذ انســحاب 
الواليــات المتَّحــدة منــه، ال ســيما وأن الشــركاء األوروبييــن مــا زالــوا يظهــرون سياســة غيــر 
متوافقــة مــع التوجــه األمريكــّي)2(، وهــذا مــا ترجمــه بيــان فيينــا بعــد مفاوضــات بيــن وزراء 
عــة  ــا وفرنســا( الموقِّ ــا وبريطاني ــدول الخمــس )روســيا والصيــن وألماني ــران وال ــة إي خارجي
علــى االتِّفــاق النــووي، الــذي أشــار إلــى التــزام الطــرف األوروبــّي باالتِّفــاق النــووي وبتقديــم 
الدعــم إليــران والعمــل علــى إنشــاء آليــات لحمايــة الروابــط االقتصاديــة مــع إيــران، وإلــى 

اســتمرار التعــاون بيــن الطرفيــن )3(.
كذلــك تعتمــد إيــران علــى تنشــيط اآلليــة الدبلوماســية لمعالجــة أزمتهــا الراهنــة، وقــد وجــه 
ــى دور الدبلوماســية  ــة إل ــة اإليرانيَّ ــه ســفراء ومســؤولي وزارة الخارجي ــي خــالل لقائ خامنئ
الذكيــة والهادفــة فــي توســيع العالقــات الخارجيــة وتبديــل عناصــر قــوة النِّظــام مــن أجــل 

دعامــة المنجــزات السياســية والدبلوماســية)4(.
وعلــى صعيــد آخــر تلعــب إيــران بورقــة االســتقرار فــي المنطقــة وورقــة التأثيــر علــى الســوق 
ــم  ــة إذا ل ــن المنطق ــط م ــر النِّْف ــد بوقــف تصدي ــن خــالل التهدي ــك م ــط، وذل ــة للنِّْف العالَمي
تتمكــن إيــران مــن تصديــر نفطهــا نتيجــة العقوبــات التــي ســتفرضها الواليــات المتَّحــدة)5(، 
كمــا لــوح ســليماني بتهديــد أمــن البحــر األحمــر، بعــد يــوم واحــد مــن اســتهداف الحوثييــن 
ناقــالت نفــط ســعوديَّة فــي مضيــق بــاب المنــدب قــرب الســواحل اليمنيــة)6(. وتــدرك إيــران 

يَّة هذه التهديدات في التأثير على سوق النِّْفط العالَمية واالستقرار اإلقليمي. أهمِّ

)1) موقع “تیك دیبكا” األمني، פרויקט איראן- 4 המפקדות הצבאיות אמריקניות-ישראליות לתיאום הפעולות וההכנות 
https://goo.gl/GeKJEQ ،למלחמה נגד איראן, בפיקוד האלוף ניצן אלון

(2( Deutsche Welle, Can Europe rescue Iran as Trump’s sanctions loom?, 2,07,2018, http://cutt.us/AVIa1
http://cutt.us/jUWF ،2018 3) روسیا الیوم: الدول الموقِّعة على االتفاق النووي تؤكِّد التزامها بمواصلة استیراد النفط اإلیراني، 6 یولیو(

)4) خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای: تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/
http://cutt.us/qFG7K ،مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود

https://goo.gl/J9Sqfg ،1397 5) روزنامه »ابتکار«، عبور ناممکن نفتکش ها از میدان مین، 08 مرداد(
 http://cutt.us/4m97f،2018 6) روسیا الیوم: سلیماني: البحر األحمر لم یُعد آمنًا مع الوجود األمریكي، 26 یونیو(
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إلـــى 
نـــب  جا

تلـــك الجهـــود 
تعـــوِّل  الخارجيـــة 

االصطفـــاف  علـــى  إيـــران 
ــوط  ــة الضغـ ــي مواجهـ ــي فـ الداخلـ

تبنِّـــي خطـــط  ـــة، فضـــاًل عـــن  األمريكيَّ
غيـــر  اإليرانـــّي  الدخـــل  لزيـــادة  اقتصاديـــة 

ــورى  ــس الشـ ــرَّ مجلـ ــياق أقـ ــذا السـ ــى هـ ــي، وفـ النِّْفطـ
ـــة”)1(،  مشـــروع قانـــون بعنـــوان “مواجهـــة العقوبـــات األمريكيَّ

د طـــرق متابعـــة وتنفيـــذ تلـــك الحلـــول، ال ســـيما االقتصاديـــة  يحـــدِّ
منهـــا، فـــي إطـــار مـــا يُعـــرف بـ”اقتصـــاد المقاومـــة”)2(.

وعلــى الرغــم مــن الحديــث عــن وجــود قنــوات ســرية للتفاهــم مع الواليــات المتَّحدة، 
لــع فــي مكتــب رئاســة الجمهوريــة  ــدة، إذ نفــى مصــدر مطَّ مــا زالــت تلــك األخبــار غيــر مؤكَّ

ــه بعــض وســائل اإلعــالم بشــأن مفاوضــات ســرية أجراهــا المستشــار  ــذي تداول ــر ال الخب
المســؤولين  مــع  روانتشــي،  تخــت  مجيــد  الجمهوريــة  رئيــس  مكتــب  لمديــر  السياســي 

األمريكّييــن)3(، كمــا تنفــي إيــران وســاطة تلعبهــا عمــان )4(.
لكــن يعــزز احتمــال وجــود مســار فعلــي للوســاطة زيــارة وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف 
ا للقــاء نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي، ووجــود تقاريــر تشــير إلــى طلــب  لُعمــان ســّرً
ــة الوســاطة بيــن طهــران وواشــنطن. وعــزز هــذا  ًدا مهمَّ ظريــف مــن ُعمــان أن تتولــى مجــدَّ

https://bit.ly/2KvZDgV ،۱۳۹۷1) صحیفة وطن امروز، نمونه برداری بازرسان آژانس انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت، ۱۳ تیر(
https://bit.ly/2u5zmvk ،۱۳۹۷ 2) خبر گزاری تسنیم، تحریم  نفتی ترامپ بی تاثیر خواهد بود، ۱۷ تیر(

https://bit.ly/2u7Evm3 ،3) مؤسسة فرهنكي مطبوعاتي ایران(
https:// ۱۳۹۷ 4) خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا ، قاسمی: شاید ترامپ برای مذاکره به ایران زنگ بزند/ برجام زنده و پابرجاست، ۲۵ تیر(

2NnjprE/bit.ly، وانظر أیضا: موقع “نیوز 1” اإلسرائیلي، העיתון אל-ג'רידה:אירן נכנעה לדרישות ארה"ב; מו"מ עם ישראל، 
html.00-404314-D-001/co.il/Archive.http://www.news1
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الطــرح زيــارة بــن علــوي لواشــنطن بعــد أســبوع مــن زيــارة ظريــف، وحســب موقــع »ديبــكا« 
ــر  ــاء وزي ــاس الضــوء األخضــر للق ــاع ماتي ــر الدف ــس ترامــب أعطــى وزي ــإّن الرئي ــي ف األمن
الخارجيــة الُعمانــي وبــدء التفــاوض مــع إيــران، وحســب مصــادر ُعمانيــة كان موضــوع اللقــاء 
هــو الطريقــة المثلــى لخفــض التوتُّــر بيــن الواليــات المتَّحــدة وإيــران، ثــم جــاء اإلعــالن عــن 
ــدء  ــد احتمــاالت ب ــة 3 أغســطس 2018 ليزي ــران الجمع ــى إي ــوي إل ــن عل ــة الب ــارة مرتقب زي

وســاطة بهــا بــن علــوي بيــن واشــنطن وطهــران)1(.
ــى الرصيــد التاريخــي مــن الخبــرة وتوظيــف  ــّي يراهــن عل ومــن الواضــح أن النِّظــام اإليران
األوراق فــي مواجهــة الواليــات المتَّحــدة. لكــن إضافــة إلــى ذلــك فــإن النِّظــام اإليرانــّي فــي 
ــف  ــات المتَّحــدة مــن توظي ــة تخشــى الوالي ــه قــدرات دفاعي ــرى أن لدي ــة ي ــة الراهن المرحل
إيــران لهــا، كمــا أنــه علــى الرغــم مــن أن االقتصــاد تَعــرَّض لتحديــات وأزمــات عديــدة فمــا 
دامــت لديــه المقــدرة علــى تخطــي هــذه المشــكالت)2( فإنــه يظــل الرهــان علــى بقــاء االتِّفــاق 
النــووي دون الواليــات المتَّحــدة رغبــة إيرانيَّــة ملحــة، ألنــه مــن وجهــة النظــر اإليرانيَّة ســيفرغ 
ــة مــن مضمونهــا)3(، لهــذا تتركــز جهــود إيــران لبقــاء االتِّفــاق  برامــج العقوبــات األمريكيَّ

ــة. بمعاونــة أطرافــه األخــرى وبعــدم التــزام كثيــر مــن الــدول بالعقوبــات األمريكيَّ
ــة الداخليــة تشــهد جــداًل  ــة التصعيديــة فــإن الســاحة اإليرانيَّ لكــن رغــم التصريحــات اإليرانيَّ
ــات المتَّحــدة، فبجانــب خــّط المرشــد الــذي  ــاب التفــاوض مــع الوالي ــح ب ــة فت حــول إمكاني
يؤّكــد فيــه عــدم فتــح بــاب التفــاوض مــع الواليــات المتَّحــدة فــإن فــي الداخــل أصواًتــا تدعــو 
إلــى عكــس ذلــك)4(، فهــذا عضــو مجمــع الباحثيــن والمدرســين فاضــل ميبــدي يتســاءل: لماذا 
ينبغــي البقــاء فــي خــالف مــع أمريــكا إلــى األبــد؟ مــن الالئــق أن العــدو لــو اتخــذ خطــوة نحــو 
ــى  ــي عل ــى حكومــة روحان ــا رّد إيجابــي”)5(، كمــا وجهــت انتقــادات إل التفــاوض أن يكــون لن
ــة  خلفيــة إعالنهــا طلــب ترامــب مقابلــة روحانــي فــي أثنــاء االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامَّ
لألمــم المتَّحــدة، لكــن روحانــي رفــض، وذلــك باعتبــار أن تلــك فرصــة ضيََّعتهــا إيــران، وكانــت 
لحظــة مناســبة للتفــاوض أفضــل مــن لحظــة راهنــة أو قادمــة فقــدت إيــران خاللهــا كثيــًرا 

مــن أوراقهــا وأصبحــت أكثــر عرضــًة لالبتــزاز والضغــوط)6(.

إجمـــًال

يمكــن القــول إن إيــران تواجــه تحديــات غيــر مســبوقة فــي المرحلــة الراهنــة، إذ ال شــّك فــي 
ــا فــي الضغــط علــى النِّظــام اإليرانــّي، فعديــد مــن الشــركات  أَن سياســة ترامــب آتــت أُُكلَه

http://cutt.us/ZJtSN ،2018 1) المعهد الدولي للدراسات اإلیرانیة، ترامب وقبول طلب إیران للحوار.. سیاقات التصریح وأبعاده، 01 أغسطس(
)2) جام جم آنالین، حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه در گفت وگو با جام جم: ترامپ دچار »خطای محاسباتی« شده است، 23 تیر 

https://goo.gl/5gywz9 ،1397
)3) خبرگزاری جمهوری اسالمی، ، روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور اتریش:ایران برجام بدون آمریکا را در صورت تضمین منافعش 

https://bit.ly/2zieN4e ،۱۳/۰۴/۱۳۹۷ ،ادامه خواهد داد
 https://bit.ly/2ut33Hd، ۱۳۹۷ 4) روزنامه »شرق«، ناطق نوري: پیشنهاد مذاكره با آمریكا حرام نیست۲۶ تیر(

https://goo.gl/PcSPfS ،۱۳۹۷ 5) سایت نو اندیش، عضو مجمع محققین و مدرسین: چرا باید با آمریکا تا ابد قهر بود؟، ۳۰ تیر(
 https://goo.gl/5LpejZ،۲۸/۴/۱۳۹۷ ،6) سیدعلی خرم،ترامپ ومعضل تماس با ایران، روزنامه آرمان امروز(
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ــة بدرجــة كبيــرة،  ســحبت اســتثماراتها مــن الداخــل اإليرانــّي فتراجعــت قيمــة العملــة اإليرانيَّ
ــا  ــب، كم ــددة الجوان ــة متع ــة اقتصادي ــع أزم ــى وق ــة عل ــالد احتجاجــات متواصل وتشــهد الب
أنــه ليــس مــن المؤّكــد أن تتمكــن الــدول التــي وعــدت إيــران بالوفــاء بالتزاماتهــا بعــد توقيــع 
ــداًء مــن الســادس مــن  ــة. وابت ــات األمريكيَّ ــك خشــية التعــرض للعقوب ــووي، وذل ــاق الن االتِّف
أغســطس 2018 ســتُمنَع إيــران مــن إجــراء المعامــالت باســتخدام الــدوالر األمريكــّي، وفــي 

4 نوفمبــر ســتُحَظر مــن أنظمــة الدفــع الدوليــة)1(.
فــي المقابــل ليــس لــدى إيــران ثقــة فــي اســتمرار االتِّفــاق النــووي، ألن بعــض الــدول األوروبيَّة 
ــة، كمــا أن  يؤيِّــد الموقــف األمريكــّي وبعضهــا يخشــى الوقــوع تحــت طائلــة العقوبــات األمريكيَّ
مــأزق إيــران ســيعطي األوربييــن واألمريكّييــن ورقــة ضغــط وقــدرة أكبــر علــى المســاومة فــي 

ــة النوويــة وغيــر النوويــة)2(. مــا يتعلــق بالمطالــب األمريكيَّ
علــى الجانــب اآلخــر تواجــه الواليــات المتَّحــدة عــدًدا مــن الصعوبــات فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ 
هــا احتمــال عــدم النجــاح فــي الوصــول بصــادرات النِّْفــط اإليرانــّي إلــى  اســتراتيجيتها، أهمُّ
ــى أقــّل تقديــر 50% منهــا، وذلــك علــى ضــوء عــدم قــدرة إدارة  ــر، وهــو عل المســتوى المؤث
ــب  ــن جان ــران، وال ســيما م ــى إي ــوط عل ــف الضغ ــي بتكثي ــاع دول ــق إجم ــى تحقي ترامــب عل
ــة فــي  الصيــن والــدول األوربيــة التــي تستشــعر خطــًرا مــن السياســة األحاديــة األمريكيَّ
إدارة الملفــات الدوليــة والتمســك بالمعاهــدات)3(، وكذلــك بعــض القــوى اإلقليميــة كتركيــا)4(. 

وكذلــك مــن جانــب شــركاء االتِّفــاق النــووي األوربييــن )فرنســا وإنجلتــرا وألمانيــا(.
ــد لبقــاء االتِّفــاق النــووي ولعالقاتــه مــع إيــران،  إضافــة إلــى موقــف االتِّحــاد األوربــي المؤيِّ
وفــي هــذا الســياق، وافقــت دول االتِّحــاد بأغلبيــة بـــ28 صوًتــا علــى حزمــة دعــم إيــران 
بمــا يتماشــى مــع االتِّفــاق النــووي »برجــام« )5(، فضــاًل عــن وجــود خــالف داخلــي فــي إدارة 
ترامــب إزاء السياســة الواجــب اعتمادهــا مــع إيــران، فخــالل األشــهر األخيــرة زادت اإلدارة 
ــة ضغطهــا االقتصــادي علــى إيــران، غيــر أن دائــرة مستشــاري الرئيــس دونالــد  األمريكيَّ
ترامــب القريبــة مختلفــون حــول هــدف هــذا الضغــط. بعضهــم يدفــع ترامــب باتجــاه إســقاط 
النِّظــام اإليرانــّي، فــي حيــن يعتقــد آخــرون أنــه علــى الرئيــس اســتغالل هــذا الضغــط 
للوصــول إلــى اتِّفــاق جديــد ومحســن مــع اإليرانّييــن. ومــن الواضــح أن ترامــب معنــّي كذلــك 

بإعــادة إيــران إلــى طاولــة المفاوضــات لتوقيــع اتِّفــاق شــامل معهــا )6(.
أخيــًرا، فقــد يواجــه كبــار مشــتري النِّْفــط اإليرانــّي، بمــا فيهــم االتِّحــاد األوروبــّي، صعوبــات 
تأميــن مشــترياتهم مــن دول أخــرى حتــى موعــد تطبيــق العقوبــات فــي نوفمبــر 2018، 

(1( Deutsche Welle, Can Europe rescue Iran as Trump’s sanctions loom?, Op Cit.
https://goo.gl/efjxje ،1397 2) جام جم آنالین، اروپا به نفع آمریکا وقت کشی می کند، 16 تیر(

 https://bit.ly/2Ldp7jp،۱۳۹۷ 3) خبرگزاری صدا و سیما، بسیج جامعه جهاني علیه تحریم هاي یکجانبه امریکا علیه ایران، ۲۹ تیر(
https://bit.ly/2LpsSBr ،۱۳۹۷ 4) برس توداي، اعالم مخالفت دوباره ترکیه با اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران/ تحلیل، ۳۰ تیر(

 https://bit.ly/2MDno3b،۱۳۹۷ 5) خبرگزاری صدا و سیما، اروپا؛ مهمترین چالش آمریکا در تحریم ایران، ۹ تیر(
)6) בממשל טראמפ חלוקים אם לחתור להסכם חדש עם איראן - או להפלת המשטר

1,6222712-https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium
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ل اإلنتــاج العالَمــي بمــا يعــوِّض النقــص  باإلضافــة إلــى الغمــوض حــول تحقيــق زيــادة فــي معــدَّ
الناتــج عــن حظــر النِّْفــط اإليــران)1(.

ويقــود ُمجَمــل تلــك اإلشــكاليات إلــى الصعوبــات التــي قــد تواجــه الواليــات المتَّحــدة، وهــي 
بصــدد تحقيــق أكبــر إجمــاع دولــي ممكــن لفــرض تســوية علــى النِّظــام اإليرانــّي، علــى غــرار 
مــا حــدث مــع كوريــا الشــمالية، ويتوقــف نجــاح الواليــات المتَّحــدة فــي هــذا المســعى علــى 
مــدى اســتعدادها الســتخدام إمكانياتهــا كافــة إلنجــاز هدفهــا األســاس وهــو تعديــل ســلوك 

النِّظــام اإليرانــّي.

https://goo.gl/BnXtxd ،1397 1) فارس، نگاهی به اثر بازگشت تحریم  های آمریکا علیه ایران بر بازار نفت، 30 تیر(
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ة العالقات الروسية-اإليرانيَّ

زيارة وليتي لموسكو.. األهداف والتداعيات

علـى  الضـوء  تسـليط  الجـزء  هـذا  يحـاول 
تداعيـات وأهداف زيـارة علـي أكبـر واليتي، 
إلـى  الخـاص  ومبعوثـة  المرشـد  مستشـار 
فالديميـر  الروسـي  الرئيـس  للقـاء  روسـيا 
بوتيـن، وَعالقتهـا باللقـاء المتزامـن لـكلٍّ من 
رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي بنياميـن نتنياهو 
ورئيس الواليـات المتحـدة األمريكية دونالد 

ترامـب مـع بوتيـن.
فمـا هـي إال سـاعات علـى مغـادرة رئيـس 
الوزراء اإلسـرائيلي بنيامين نتنياهو لروسيا 
فالديميـر  الروسـي  الرئيـس  بحـث  حتـى 
مستشـار  واليتـي  أكبـر  علـي  مـع  بوتيـن 
الخارجيـة  ووزيـر  خامنئـي  علـي  المرشـد 
والَعالقـات  سـوريا  فـي  الوضـع  األسـبق، 
عـن  فضـاًل  النـووي،  واالتفـاق  الثنائيـة 
التعـاون االقتصادي بين البلديـن، وذلك بعد 
بوتيـن  الرئيـس فالديميـر  أن سـلّم واليتـي 
رسـالتين خطيتيـن، إحداهمـا مـن المرشـد 
علـي خامنئـي والثانية مـن الرئيـس اإليراني 
حسـن روحاني، تتعلقان بمختلـف المجاالت 

والتجاريـة. واالقتصاديـة  السياسـية 
الكرمليـن  احتضنهـا  التـي  المباحثـات 
بالنسـبة  مهّميـن  موضوعيـن  حـول  رّكـزت 

إلـى الجانـب اإليرانـي، األول يتعلـق بالجانـب اإلقليمـي والـدور اإليرانـي فـي سـوريا، والثانـي 
حـول االتفـاق النـووي والعقوبـات التـي فرضتهـا الواليـات المتحـدة األمريكية علـى االقتصاد 

اإليرانـي)1(.
ويبـدو من الزيـارة أّن إيـران بصـدد تعزيـز تعاونهـا االقتصادي والسياسـي مـع الـدول المؤثرة 
مثـل روسـيا والصيـن فـي ظـل الضغـوط األمريكيـة والظـروف االقتصاديـة الصعبـة التـي 
تواجههـا إيـران، خصوًصـا بعـد انسـحاب أمريـكا مـن االتفـاق النـووي، إذ تسـعى إيـران إلـى 

 ,25 Accessed July .2018 ,13 Asharq AL-awsat. July .»1) جبر، رائد، »بوتین یتسلم رسالة خامنئي.. ووالیتي یدافع عن الَعالقة االستراتیجیة(
http://cutt.us/laxbX .2018
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االسـتفادة مـن إمكانيتهـا الدبلوماسـية وَعالقتهـا الدولية بأكبـر قدر ممكـن، بحًثا عـن مخرج 
مـن المـأزق الكبيـر الـذي قـد تتعـرض لـه جـراء العقوبـات االقتصاديـة المتوقـع أن تفرضهـا 

الواليـات المتحـدة خـالل أيـام.
وقبـل انتهـاء اجتماعـه مـع فالديميـر بوتيـن، تحـّدث واليتـي أن الجانبيـن توّصـال إلـى اتفـاق 
فـي عـدة قضايـا إقليميـة ودوليـة، فضـاًل عـن دعـم روسـيا لالتفـاق النـووي، كمـا أكـد واليتـي 
اسـتعداد روسـيا لرفـع االسـتثمارات فـي قطـاع النفـط والغـاز اإليرانـي إلـى 50 مليـار دوالر، 
مشـيًرا إلـى أن هـذا الحجـم الكبيـر مـن االسـتثمارات فـي قطـاع الطاقـة قـادر علـى تعويـض 
الخسـائر التـي قـد تتسـبب بهـا الشـركات األجنبيـة بعـد مغادرتهـا إيـران خوًفـا مـن العقوبات 

األمريكيـة)1(.
لكـن المتحـدث الرسـمي باسـم الكرمليـن دميتـري بيسـكوف نفـى تصريحـات واليتـي بشـأن 
االتفـاق مـع بوتيـن لالسـتثمار فـي قطـاع النفـط والغـاز اإليرانـي بمـا يصـل إلـى 50 مليـار 
: »ال يمكـن أن أؤيـد ذلـك، وال يمكننـي الدخول فـي مزيد مـن التفاصيـل في هذا  دوالر، قائـالً
الصدد«)2(. وهـذا يؤكـد أن تصريحات واليتي بشـأن عزم روسـيا االسـتثمار بـ50 مليـار دوالر 
فـي النفـط والغـاز اإليرانـي بعيـدة عـن الواقـع، وهو أمـٌر يعتقـد أنه مجـرد شـائعة تهـدف إلى 
تهدئة األوضاع الداخلية عـن طريق بث األمل في نفـوس اإليرانيين وطمأنة الشـارع اإليراني 

بـأن لـدى النظـام اإليرانـي بدائـل يمكـن مـن خاللهـا تفـادي العقوبـات األمريكية.
وفي ظل العقوبـات األوروبية المفروضة على روسـيا والتهديـدات األمريكية بفـرض عقوبات 
علـى كل الدول التي سـتتعامل مـع إيران، قـد يكون الحديـث عن التعاون بين روسـيا مـع إيران 
في المجـال النفطي مجـرد محاولـة إيرانيـة للتخفيـف من مخـاوف الشـارع اإليراني مـن آثار 

العقوبـات االقتصاديـة األمريكية المقـررة خالل األيـام القادمة.
وحسـب تصريحات وزيـر الطاقـة الروسـي ألكسـندر نوفاك الـذي أجـرى جلسـات مطولة مع 
واليتـي، فـإن روسـيا اقترحـت توفيـر السـلع الروسـية مقابـل الحصـول علـى النفـط اإليرانـي 
فـي الوقـت الـذي تـدرس فيـه روسـيا القضايـا القانونيـة الخاصـة باالقتـراح المقـدم فـي 
هـذا الشـأن)3(. وهـذا دليـل قطعـّي علـى عـدم عـزم روسـيا علـى االسـتثمار فـي النفـط والغاز 
اإليراني، كما أن انسـحاب شركة لوك أويل الروسـية من إيران في شـهر مايو الماضي يشكل 
دلياًل آخـر علـى عدم رغبـة روسـيا فـي االسـتثمار فـي قطـاع النفـط والغـاز اإليرانييـن خالل 
الوقت الراهـن)4(. كما أن حجـم الصادرات الروسـية إليران منذ بداية سـنة 2017 حتى شـهر 
سـبتمبر من نفس السـنة قدرت بـ897.4 مليون دوالر فقط، في الوقت الذي لـم تكن تتعرض 

.http://cutt.us/tF8D1 .2018 ,25 Accessed July .2018 ,12 CNN. July .1) والیتي: روسیا مستعدة الستثمار 50 ملیار دوالر في النفط اإلیراني(
 Accessed .2018 ,14  . July 2) نیوز، طهران- إرم. »الكرملین مكّذًبا والیتي: بوتین لم یبلغ طهران باستعداد موسكو لالستثمار في إیران«. إرم نیوز(

http://cutt.us/aznUs .2018 ,25 July
 Accessed July .2018 ,13 BBC News. July .»فارسی BBC News-3) وزیر انرژی روسیه: مبادله نفت ایران با کاالهای روسی امکانپذیر است(

.http://cutt.us/ph0UW .2018 ,25
 .2018 ,26 Accessed July .2018 ,7 Alarabiya.net. June .»4) الزاهد، مسعود. »الضربات تتوالى.. 10 شركات عالمیة عمالقة هجرت إیران(

http://cutt.us/6e2wx.
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فيـه إيـران للعقوبـات األمريكية، بينمـا بلغ حجـم الصـادرات الروسـية إلـى الواليـات المتحدة 
7.644 مليـار دوالر)1(. وعند المقارنة بين حجم االسـتثمارات المعلن مـن جهة واليتي وحجم 
الصـادرات الروسـية للسـنة األخيرة نجـد فجوة كبيـرة بين حجـم الصـادرات الفعلـي والحجم 

الـذي تحـدث عنـه واليتي.
ويـرى خبـراء اقتصاديـون إيرانيـون أن الظـروف غيـر مهيـأة لروسـيا السـتثمار هـذا المبلـغ 
الضخـم، منهـم الخبيـر فـي الشـأن الروسـي أفشـار سـليماني، وأنهـا غيـر قـادرة علـى حـل 
مشـكالت وأزمـات إيـران، كمـا أن روسـيا لـم يسـبق لهـا أن اسـتثمرت مبالـغ كبيـرة فـي إيـران 

وليـس بإمكانهـا حـل معضلـة االتفـاق النـووي)2(.

ما َعالقة تزامن زيارة وليتي مع زيارة نتنياهو؟

تزامنت زيـارة واليتي إلى موسـكو مع زيارة رئيـس الوزراء اإلسـرائيلي بنياميـن نتنياهو، الذي 
زار روسـيا فـي 11 يوليـو ألجـراء مباحثـات مـع الرئيـس الروسـي فالديميـر بوتيـن. وتركـزت 
مباحثات نتنياهـو وبوتين علـى الوجود اإليراني وميليشـيات حـزب اهلل في سـوريا، باإلضافة 
إلـى المخـاوف األمنيـة اإلسـرائيلية مـن الملـف الصاروخـي اإليرانـي، إذ أبلـغ نتنياهـو بوتيـن 
أنه لن يسـمح بوجـود إيـران وحلفائهـا علـى األراضي السـورية، مشـدًدا علـى أنه علـى النظام 
السـوري االلتـزام باتفـاق فصـل القـّوات لعـام 1974، كما هـدف اللقـاء إلى إقنـاع بوتيـن ببقاء 
الرئيـس السـوري بشـار األسـد فـي السـلطة مقابـل أن تنسـحب إيـران وجميـع الميليشـيات 
التكتـالت  هـذه  تشـكله  الـذي  للخطـر  نظـًرا  السـورية،  األراضـي  خـارج  منهـا  المدعومـة 

العسـكرية علـى االحتـالل اإلسـرائيلي)3(.
في المقابل أكد بوتين االلتزام الروسـي بتنفيذ االتفاق بين روسـيا وإسـرائيل بشأن انسحاب 

 .2018 ,25 Accessed July .2017 ,13 Sputnik Arabic. November ،1) التجارة الخارجیة الروسیة تنمو مع تركیا وأمریكا وتنخفض مع إیران(
http://cutt.us/ZcBEK

)2) سلیمانی: مسؤوالن درباره دستاورد سفرهایشان شفاف سازی کنند/ مسکو توان حفظ برجام را ندارد/ از ترس گرگ به خرس پناه نبریم: : 
 http://cutt.us/8uo7F.2018 ,26 Accessed July .218 ,14 Armandaily.ir. July .»روزنامه آرمان امروز

 .2018 ,26 Accessed July .2018 ,12 July .213) أبو عامر، عدنان. »خبراء إسرائیلیون: وجود إیران بسوریا تصّدر لقاء نتنیاهو-بوتین«. عربي(
http://cutt.us/QSuVp
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إيـران والقـّوات التابعـة لهـا مـن المنطقـة الحدوديـة لالحتـالل اإلسـرائيلي، مقترًحـا أن يتـم 
تأجيـل مسـألة انسـحاب القـّوات اإليرانيـة مـن األراضـي السـورية بالكامـل إلى حيـن انطالق 
مسـار التسـوية السياسـية الشـاملة)1(. ويبـدو أن داللـة تزامـن الزيارتيـن تكمـن فـي محاولـة 
موسـكو تعزيـز مصالحهـا مـع الجانبيـن اإليرانـي واإلسـرائيلي، والسـيطرة علـى تفاعـالت 
أطـراف األزمـة السـورية لمنـع التصـادم بيـن الجانبيـن اإلسـرائيلي واإليرانـي فـي منطقـة 

الحـدود السـورية الجنوبيـة.

قّمة ترامب وبوتين في هلسنكي وَعالقتها بالملف اإليراني

عقب لقائـه برئيس الـوزراء اإلسـرائيلي ومستشـار المرشـد اإليراني علـي أكبـر واليتي، عقد 
الرئيسـان الروسـي واألمريكـي قمـة فـي العاصمـة الفنلنديـة هلسـنكي فـي 16 يوليـو. وشـكل 

الملـف اإليرانـي أحـد أهم ملفـات أجنـدة القمـة المغلقـة التـي اسـتمّرت لنحو سـاعتين.
المؤتمر الصحفـي الذي عقـده الرئيسـان عقـب انتهاء القمـة تحدث فيـه ترامب عـن ضرورة 
التعـاون بيـن روسـيا وأمريـكا فـي سـوريا والعمـل علـى إعـادة الالجئيـن السـوريين فـي أوروبـا 
إلى موطنهم، كمـا أكد أهميـة الحفاظ على أمن إسـرائيل القومـي والضغط على إيـران. ومن 

 ,30 Accessed July .2018 ,12 Asharq AL-awsat. July .»1) جبر، رائد. »الكرملین ینسق الخطوات المقبلة في سوریا بین اإلیرانیین واإلسرائیلیین(
http://cutt.us/l68wQ .2018
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الناحيـة األخـرى أّيـد بوتيـن هـذه التصريحـات مؤكـًدا عـزم روسـيا علـى مقاتلـة اإلرهـاب في 
سـوريا، كمـا تطـرق إلـى ضـرورة االلتـزام باتفاقيـة 1974 بيـن سـوريا وإسـرائيل التـي تضمـن 

أمن وسـالمة إسـرائيل.
هـذه التصريحـات قـد تُقـرأ بأنهـا توافـق مبدئـي بيـن الواليـات المتحـدة وروسـيا وإسـرائيل 
على ضرورة االنسـحاب اإليراني من سوريا ولو بشـكل تدريجي، كما أن روسـيا التي ال يوجد 
بينهـا وبيـن الواليـات المتحـدة حتـى اآلن أي اتفـاق رسـمي ومعلـن حـول المسـألة السـورية 
تسـعى لكسـب جميـع األطـراف وخلـق سياسـة توافـق بيـن مختلـف أطـراف األزمـة السـورية، 

وقـد تعمـل علـى إبقـاء إيـران فـي سـوريا بطريقـة ال تشـكل فيهـا أي تهديـد ألمـن إسـرائيل.
ورغم التوتر الذي شـهدته الَعالقة بين طهران وموسـكو خالل الفترة الماضية حول مسـتقبل 
الوجـود اإليرانـي فـي سـوريا، فـإّن زيـارة واليتـي إلـى موسـكو أثبتـت أن اإليرانييـن ال يزالـون 
يولـون أهميـة كبيـرة للتعـاون مع روسـيا فـي شـتى المجـالت لضمـان تأييـد الموقف الروسـي 
السـتمرار الوجـود اإليرانـي في سـوريا وضمـان اسـتمرار روسـيا فـي دعمهـا لالتفـاق النووي 
وإيجـاد مخـرج لألزمـة االقتصاديـة، التـي قـد تتفاقـم فـي حـال تطبيـق العقوبـات األمريكيـة 

المتوقعـة خـالل األيـام القليلـة القادمة.
مـن  عـدًدا  روسـيا  أمـام  فتـح  موسـكو  نحـو  اإلسـرائيلي-األمريكي-اإليراني  التسـابق  هـذا 

القادمـة: الفتـرة  اإليرانـي خـالل  الجانـب  مـع  للتعامـل  الخيـارات 

الخيار األول هو التعاون مع الواليات المتحدة وإسرائيل في سوريا للضغط على إيران باالنسحاب 
المباشر من األراضي السورية ووقف التعامل التجاري مع إيران بسبب العقوبات األمريكية.

الخيار الثاني أن تنحاز روسيا تماًما إلى إيران عن طريق التمرد على العقوبات األمريكية ودعم 
الوجود اإليراني في األراضي السورية.

أما الخيار الثالث واألخير فهو أن تستمّر روسيا في السعي إلى إنجاح سياسة التوازن والتوافق 
بين جميع األطراف.

ومـن المرّجـح أن يميـل بوتيـن إلـى السـيناريو األكثـر فائـدة لروسـيا، وفـي هـذه الحالـة فـإن 
السـيناريو األخير يعتبـر أكثر نفًعـا من غيـره، ألن االنحياز لطـرف واحد له تأثيـرات وتبعيات 
سياسـية واقتصاديـة قد تؤثـر سـلًبا على روسـيا، إذ تسـعى روسـيا إلى خلـق توازن بيـن جميع 
األطـراف فـي سـوريا ألن المصالـح االقتصاديـة والسياسـية الروسـية فـي سـوريا تكمـن فـي 

بقـاء نظام األسـد.
كمـا تـدرك روسـيا أهميـة الوجـود اإليرانـي للحفـاظ علـى بقـاء نظـام األسـد، وتـدرك أيًضـا 
اآلثار السـلبية التي قـد تنتج عن تصـادم القـّوات اإلسـرائيلية واإليرانية في سـوريا. لـذا فإنه 
من المرجح أن تعمل روسـيا في الوقت الحالي على ضمان أمن وسـالمة إسـرائيل عن طريق 
الضغـط علـى إيـران لسـحب القـّوات اإليرانيـة والتابعـة لهـا مـن منطقـة الحـدود الجنوبيـة 
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إلى عمـق األراضـي السـورية، وفـي المقابل قد تسـعى موسـكو إلـى خلق تـوازن في سياسـتها 
الخارجيـة مـع أمريـكا بـداًل مـن االنحيـاز إلـى جانـب اإليرانـي، وذلـك مـن واقـع أن المصالـح 
االقتصادية والسياسـة الروسـية مع الواليات المتحدة األمريكية أكبر من المصالح الروسـية 

مع إيـران.
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النتـائــج
نتائج الشأن الداخلي

لجــأ الرئيــس روحانــي إلــى الخطابــات الثوريــة كوســيلة للتخفيــف مــن شــدة الضغــوط التــي  «
تتعــرض لهــا حكومتــه مــن قبــل األصولييــن. 

ــى  « ــه الرجــوع إل ــرة قــد يصعــب علي ــرة األخي التفــاف األصولييــن حــول روحانــي خــالل الفت
توجهاتــه المعتدلــة واإلصالحيــة.

التوجهــات الثوريــة التــي تبناهــا روحانــي مؤخــًرا زادت مــن شــكوك اإلصالحييــن الســابقة  «
حــول تراجــع روحانــي مــن دعــم المعتدليــن واإلصالحييــن.

إيــران ال تــزال بعيــدة عــن إنتــاج دبابــة قتاليــة حديثــة محليــة الصنــع قــادرة علــى مواكبــة تقنية  «
الدبابــات األجنبية.

القــوات العســكرية اإليرانيــة ال تمتلــك حالّيًــا القــدرة علــى وضــع أطــر عمــل تنظيميــة لفهــم  «
تقنيــات الدبابــات الحديثــة.

الدبابتــان »ذو الفقــار« و»كــرار« اإليرانيتــان مجــرد اســمين مختلفيــن لدبابــات أمريكيــة  «
وروســية الصنــع.

اعترافــات قائــد قــوات الشــرطة اإليرانيــة بتزايــد تحــركات مــن ســماهم أعــداء الثــورة يثبــت  «
أن هنــاك معــارك ضاريــة شــهدتها الحــدود اإليرانيــة خــالل الفتــرة األخيــرة. 

ظــل النظــام اإليرانــي يوجــه أصابــع االتهــام إلــى دول الجــوار، كلمــا واجهــت قواتــه مقاومــة  «
شرســة مــن قبــل الحــركات المســلحة المطالبــة بحقــوق مواطنيهــا فــي كل مــن كردســتان 

وسيســتان وبلوشســتان واألهــواز. 
نتيجــًة لتفشــي الفقــر بشــكل كبيــر بيــن أهالــي سيســتان، بــات الشــباب البلــوش يتعرضــون  «

لخطــر االســتقطاب مــن قبــل الحــركات المســلحة وتجــار المخــدرات.
زيــادة التدخــل الحكومــي فــي النشــاط االقتصــادي، والتوجه لتبني سياســة االقتصاد المقاوم  «

لمواجهــة العقوبــات األمريكيــة مــن خــالل إحالل الواردات بمنتجــات محلية الصنع.
تهريب البضائع وتقادم وســائل اإلنتاج المحلي سيشــكالن أبرز التحديات أمام اســتراتيجية  «

االقتصــاد المقــاوم، مــا لــم تنجــح الدولــة فــي حصــار التهريــب ســتواجه الصناعــات المحليــة 
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الركود.
مليــون  «  1.9 إلــى  برميل/اليــوم  مليــون   2.3 مــن  الخــام  النفــط  صــادرات  انخفــاض   

برميل/اليــوم.
البحــري  « الشــحن  مجــال  فــي  عاملــة  اإليرانــي  الســوق  مــن  جديــدة  شــركات  خــروج   

والصرافــة.
تزايــد االســتثمار اإليرانــي فــي ســوق العقــارات التركيــة كشــكل مــن أشــكال تســرب  «  

للمدخــرات. الشــرائية  القــوة  علــى  للحفــاظ  للخــارج  المحلــي  المــال  رأس 
تغييــر محافــظ البنــك المركــزي هــو محاولــة لجــذب االســتقرار للسياســة النقديــة،  «  

بعــد تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة والتــي وصلــت إلــى 11900 تومــان للــدوالر الواحــد بنهايــة 
ــو. يولي

اإليرانــي،  « المجتمــع  فــي  وأنماطــه  التديــن  تحــوالت  مــن  اإليرانيــة  الســلطة  تتخــوف   
المجتمــع.  ومســتوى  الحــوزة،  مســتوى  علــى  ذلــك  وبــروز 

إلــى ســجاالت  « للنســاء بســبب خلــع الحجــاب أو طريقــة ارتدائــه  أدى قمــع الشــرطة   
نفســه.  النظــام  أروقــة  داخــل  وخالفــات  والمعارضيــن،  المؤيديــن  بيــن  كبيــرة 

الحــّل  « إلــى  ولجوئــه  بالحــوار،  والحــوار  بالفكــر،  الفكــر  مواجهــة  فــي  النظــام  إخفــاق   
والفقهيــة.  الفكريــة  خياراتــه  لحســم  األمنــي 

كل التمظهــرات االجتماعيــة تؤيــد تــآكل األطروحــة الخمينيــة، وفشــل عمليــات أســلمة  «  
العلــوم وأســلمة المجتمــع الجاريــة منــذ نشــوب الثــورة وحتــى اآلن.

نتائج الشأن العربي

الثانيــة  « الجنوبيــة الضربــة  بالمحافظــات  العراقيــة  العــراق: تشــكل االحتجاجــات  فــي   
ــر  ــح تحالــف “ســائرون” العاب ــن لصال ــت الناخبي ــى بتصوي ــة األول ــران بعــد الضرب ــة إلي القوي
للطائفيــة والمذهبيــة، ولكــن الضربــة الثانيــة أقــوى مــن األولــى كونهــا تأتــي مــن قلــب الحواضــن 
الشــيعية هــذه المــرة ضــد إيــران، كمــا تشــكل أيًضــا فرصــة حقيقيــة يجــب علــى دول الخليــج 
العربــي اغتنامهــا، ال ســيما بعــد فشــل المفاوضــات العراقيــة اإليرانيــة الســترداد الجــزء 
المخصــص مــن الكهربــاء مــن إيــران للعــراق، حيــث تشــكل الكهربــاء اإليرانيــة ورقــة ضغط قوية 

علــى العراقييــن.
الميليشــيات  « بإخــراج  اإليرانيــة  المطالــب  حيــال  الروســي  الموقــف  فــي  تحــوالت   

اإليرانيــة مــن روســيا، إذ غيــرت روســيا موقفهــا لصالــح إيــران إلدراكهــا بأهميــة الحضــور 
العســكري اإليرانــي البــري علــى األراضــي الســورية لحمايــة المصالــح الروســية ذاتهــا فــي 
ســوريا، إذ إّن أكثــر مــن 80% مــن القــوات المنتشــرة علــى األرض تابعــة إليــران وميليشــياتها، 
بينمــا الـــ20% المتبقيــة تابعــة لألســد، وهــي األضعــف فــي المعادلــة وباتــت تأتمــر باألوامــر 
اإليرانيــة، وبالتالــي فليــس باألمــر الهيــن خــروج الميليشــيات اإليرانيــة المنتشــرة فــي مفاصــل 

الدولــة الســورية كمــا تُطالــب إســرائيل. 
تتلقــى الميليشــيات الحوثيــة ضربــات متســارعة، وذلــك بتقــدم القــوات اليمنيــة علــى  «  

ــادة الســعودية،  ــي بقي ــف العرب ــل قــوات التحال ــة بغطــاء جــوي مــن قب ــدان مصحوب أرض المي
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وذلــك فــي عــدة محافظــات مهّمــة )تعــز وصعــدة ونهــم باإلضافــة إلــى الحديــدة(، ممــا أجبــر 
الميليشــيات علــى التراجــع والفــرار مــن مواقعهــم التــي يســيطرون عليهــا، ونتيجــة لتلــك الهزائم 
لجــأت الميليشــيات إلــى تهديــد أراضــي المملكــة بالصواريــخ الباليســتية، وفــي اعتــداء نوعــي 
لجــأت إليــه الميليشــيات الحوثيــة، فقــد هــددت المالحــة الدوليــة بعــد اعتراضهــا لناقلتي نفط 

ســعوديتين.

نتائج الشأن الدولي

ال شــك أن ترامــب يجــد أن سياســاته قــد آتــت أكلهــا فــي مــا يتعلــق بإيــران، فالنظــام اإليرانــي  «
ــة(، ال ســيما مــع  ــة اإليراني ــي للتومــان )العمل ــي مــن جــراء تدهــور الوضــع المال ــدأ يعان قــد ب
اقتــراب الموعــد الــذى حددتــه اإلدارة األمريكيــة لحزمــة العقوبــات األولــى فــي مطلع أغســطس 
2018، كمــا أن ضغــوط ترامــب أدت إلــى ســحب العديــد مــن الشــركات التــي وقعــت عقــوًدا 
مــع إيــران الســتثماراتها وإلغــاء عقودهــا، فضــاًل عــن توقــف أخــرى عــن الشــروع فــي تنفيــذ أي 
عمليــات لحيــن اتضــاح الموقــف برمتــه، كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن إبــداء بعــض الــدول موقًفــا 
مغايــًرا للموقــف األمريكــي مــن إيــران فإنهــا تتعــرض لضغــوط أمريكيــة وقــد تتعــرض لعقوبــات 
فــي المســتقبل يصعــب معهــا التمســك بموقــف مغايــر للموقــف األمريكــي، وهــذا مــا يستشــعره 

النظــام اإليرانــي.
ــك الحــوار،  « ــة برفــض ذل ــران ووجــود تصريحــات إيراني رغــم عــرض ترامــب للحــوار مــع إي

ــا قــد يدفــع باتجــاه الدخــول فــي مفاوضــات مــع اإلدارة  فــإن الموقــف المتــأزم فــي إيــران حالّيً
األمريكيــة، ال ســيما أن ترامــب يراهــن علــى سياســاته فــي تحقيــق اختــراق فــي الملــف اإليرانــي 
علــى غــرار االختــراق الــذى حققــه فــي الملــف الكــوري الشــمالي، وفــي هــذا الســياق قــد 
ــا فــي الوصــول بالطرفيــن إلــى طاولــة  تنجــح الوســاطة العمانيــة المثــار الحديــث حولهــا حالّيً
المفاوضــات، لكــن المرجــح أن أي وســاطة ســوف تكــون مختلفــة عــن الوســاطة الســابقة مــن 
حيــث الســرعة فــي التوصــل إلــى اتفــاق، بســبب ضغــوط ترامــب، ومركــز القــوة الــذى يتحــرك 
منــه تجــاه إيــران، كمــا أن ترامــب يريــد إنهــاء الملــف اإليرانــي ليحقــق واحــًدا مــن أهــم وعــوده 
الرئاســية، كمــا أن الوســاطة ســتخرق -ربمــا- باتفــاق ســيكون مختلًفــا عــن االتفــاق الــذى وصلــت 
ــة  ــت مؤرق ــا بات ــات طالم ــث ســيعالج ملف ــران، بحي ــع إي ــدول الخمــس م ــا وال ــه إدارة أوبام إلي
للواليــات المتحــدة ولحلفائهــا، وهــي: الملــف النــووي، وبرنامج الصواريخ الباليســتية، والســلوك 

اإلقليمــي.
وعلــى  « وإيــران  روســيا  بيــن  العالقــات  إيجابيــة  علــى  موســكو  إلــى  واليتــي  زيــارة  تــدل 

ــران، خصوًصــا  مســتوى التنســيق بيــن البلديــن، إذ إنهــا تبيــن أهميــة روســيا بالنســبة إلــى إي
األمريكــي،  االنســحاب  عقــب  النــووي  االتفــاق  علــى  بالحفــاظ  الروســية  الوعــود  بعــد 
ســوريا.  فــي  وإيــران  إســرائيل  بيــن  العالقــات  فــي  تــوازن  لخلــق  روســيا  محــاوالت   مــع 
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تفاعالت األحداث 

 الشأن الداخلي

الملف السياسي:
إّن  « يقــول  رحيمــي  رضــا  علــي  اإليرانــي  بالبرلمــان  اإلصالحيــة  األمــل  لجنــة  عضــو   

الوطنيــة. المصالــح  ســياق  فــي  كانــت  األخيــرة  روحانــي  مواقــف 
ــي  « ــى كل مــن الرئيــس حســن روحان ــون برســالتين إل ــي يبعث أعضــاء فــي البرلمــان اإليران  

ورئيــس الســلطة القضائيــة صــادق الريجانــي، يطالبــون فيهمــا بتحســين األوضــاع االقتصاديــة 
الفســاد  عبــر اســتقرار األمــن االقتصــادي، والحيلولــة دون االحتــكار والغــالء، ومكافحــة 

االقتصــادي.
روحانــي فــي مؤتمــر صحفــي مــع الرئيــس النمســاوي يصــرح قائــاًل: »إيــران ستســتمر  «  

فــي االتفــاق النــووي دون أمريــكا فــي حالــة ضمــان مصالحهــا«.

الملف العسكري األمني:
صــرح قائــد الحــرس الثــوري محمــد علــي جعفــري بــأن الخطــر الــذي تواجهــه إيــران  «  

الداخلــي. والتهديــد  الضعــف  إنمــا  العســكري األمريكــي،  التهديــد  ليــس 
جيــش العــدل يشــترط تبــادل الجنــدي اإليرانــي ســعيد براتــي المختطــف منــذ أبريــل  «  

الســجناء. مــن  عــدد  بإطــالق   2017
ــخ جــو- « ــاج صواري ــًدا إلنت ــا جدي ــح خّطً ــر حاتمــي يفتت ــد أمي ــي العمي ــاع اإليران ــر الدف وزي  

جــو فكــور.
قائــد القــوات البريــة بالحــرس الثــوري يقــول إّن قواتــه »قامــت بأكثــر مــن 20 عمــاًل  «  

اإلرهابيــة«. الجماعــات  تحــركات  لكشــف  وميدانّيًــا  اســتخبارّيًا 
ــة باقتحــام  « ــن الثماني ــى المتهمي ــم اإلعــدام عل ــذ حك ــن »تنفي ــي يعل ــام اإليران المدعــي الع  

البرلمــان ومرقــد الخمينــي«.
ــرد )ترشــابي(  « ــد الشــكور ك ــوي عب ــن الســني مول ــون رجــل الدي ــون يغتال مســلحون مجهول  

أمــام مســجد التوحيديــة التابــع ألهــل الســّنة فــي مدينــة خــاش بإقليــم سيســتان وبلوشســتان.

الملف االقتصادي:
ــة  « ــدادات الطاق ــام إم ــز أم ــق هرم ــدد بإغــالق مضي ــي يه ــي حســن روحان ــس اإليران الرئي  

ا علــى المشــروع األمريكــي بحرمــان إيــران مــن بيــع نفطهــا. العالميــة رّدً
العمــالت األجنبيــة والمســكوكات الذهبيــة تســجل أرقاًمــا قياســية خــالل شــهر يوليــو  «  

مــع اقتــراب موعــد العقوبــات األمريكيــة.
الرئاســية  « االنتخابــات  فــي  الســابق  والمرشــح  الرضويــة  العتبــة  أوقــاف  رئيــس   

ــزي إلنشــاء مصــرف  ــك المرك ــه البن ــذي قدم ــب ال ــم رئيســي، يرفــض الطل ــة، إبراهي اإليراني
لألوقــاف. خــاص 

الملف اآليديولوجي:
اإلفراج عن 22 شخًصا من الصوفية الدراويش. «  
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خاتمي يصرح بأّن إيران تخلفت مئة عام في مجال الحريات وحقوق األقليات. «  
العقوبــات  « وجــه  فــي  الحكومــة  ومســاندة  روحانــي  دعــم  يعلنــون  الحــوزة  فــي  فقهــاء   

. األمريكيــة
اجتمــع المستشــار الثقافــي اإليرانــي فــي نيجيريــا محمــود عظيمــي نصــر آبــادي برفقــة  «  

ممثــل جامعــة المصطفــى العالميــة فــالح زرومــي مــع المديــر التنفيــذي بــوزارة التعليــم النيجيريــة، 
ــن. ــن الجانبي ــي بي ــي والعلمــي والدين ــاون الثقاف ــز التع لبحــث تعزي

استقالة خطيب جمعة مدينة بروجرد بمحافظة لرستان. «  
مــن  « الحميــد  البرلمــان اإليرانــي يســتجوب وزيــر االســتخبارات حــول منــع مولــوي عبــد   

اإليرانيــة. المحافظــات  بيــن  التنقــل 

الشأن العربي

تأكيــد بعــض الحســابات الخاصــة ببعــض النشــطاء العراقييــن وقــف العــراق منــح تأشــيرة  «  
ا علــى قطــع إيــران للكهربــاء والميــاه. العــراق لإليرانييــن رّدً

إعــالن عضــو كتلــة »أميــد« فــي البرلمــان جــالل ميرزائــي أن العــراق ينتظــر إجمــاع التيــار  «  
الشــيعي الختيــار رئيــس الــوزراء الجديــد.

ســيما  « ال  المنطقــة،  دول  مــع  بالحــوار  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  مستشــار  مطالبــة   
األزمــات. وحــل  بالمنطقــة  واالســتقرار  األمــن  لتحقيــق  الســعودية، 

ــة اإليرانــي فــي الشــؤون السياســية حســين جابــري أنصــاري  « ــر الخارجي كبيــر مســاعدي وزي  
يؤكــد أن اســتمرار حضــور القــوات اإليرانيــة فــي ســوريا يعتمــد علــى اتفــاق طهــران ودمشــق.

ضربــة  « إســرائيل  توجيــه  يتوقعــون  لخبــراء  تحليــاًل  ينشــر  األمريكــي  “بلومبيــرغ”  موقــع   
إيــران. إلــى  عســكرية 

نزوح أكثر من 121 ألف شخص هرًبا من القتال في الحديدة اليمنية. «  
الحوثيون يجندون أكثر من 20 ألف طفل يمني.  «  
»علماء اليمن« يُدينون جرائم الحوثي. «  

الشأن الدولي

إيــران مــن  « الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي يهــدد بعرقلــة صــادرات النفــط إذا منعــت   
ــة  تصديــر نفطهــا، والمرشــد علــي خامنئــي يبــارك هــذه التهديــدات، معتبــًرا إياهــا »تصريحــات مهمَّ

ــج النِّظــام«. ــل منه وتمث
ترامــب يتوعــد إيــران بدفــع ثمــن باهــظ لــم تدفعــه ســوى دول قليلــة علــى وجــه األرض،  «  

فــي حــال أقدمــت علــى أفعــال خاطئــة.
وقــت  « أي  وفــي  مســبقة  شــروط  »دون  إيــران  بقــادة  لاللتقــاء  اســتعداده  يبــدي  ترامــب   

ا لالجتمــاع مــع نظيــره اإليرانــي حســن  ا علــى ســؤال عمــا إن كان مســتعّدً يريدونــه«، وذلــك رّدً
روحانــي.

ــة  « العقوبــات األمريكيَّ فــي  تقــدم أي اســتثناءات  لــن  أنهــا  تعلــن  الخزانــة األمريكيــة  وزارة   
ضــّد إيــران، وذلــك للوصــول إلــى مرحلــة الضغــوط غيــر المســبوقة التــي ســبق وهــدد ترامــب بهــا 

إيــران.
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