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ة خالل يرصد  التطورات على الساحة اإليرانيَّ أبرز  التقرير  هذا 
بالشأن  المهتّم  للقارئ  ليقدم  2018م،  نوفمبر  شهر 
الرصد  محلّ  الفترة  خالل  ة  اإليرانيَّ للحالة  دقيًقا  وصًفا  اإليرانّي 
األول  يهتّم  رئيسية،  أقسام  ثالثة  على  التقرير  ويشتمل  والتحليل. 
بالشأن الداخلي اإليرانّي، في حين يختّص الثاني بتفاعالت إيران مع 
م العربي، ويتناول الثالث الحراك اإليرانّي على الصعيد الدولي  العالَ

الكبرى.. بالدول  ة  اإليرانيَّ العالقات  إطار  في 

الملخــص التنفـيذي

فـي الشـأن الداخلـي، يسـتعرض التقريـر أربعـة محـاور، رّكـز األول منهـا علـى الشـأن اآليديولوجـي 
عبـر عـدة تفاعـالت علـى مسـتوى الحـوزة الدينيـة، كان مـن أهمهـا مـا قالـه قاديانـي عـن تسـبُّب 
»واليـة الفقيـه« فـي نشـر المفاسـد، وهـو متعلّـق بمـا قالـه خطيـب جمعـة طهـران عـن وجـود تيَّـار 
ـلْطة  للبعـد عـن اإلسـالم فـي البـالد. وركـز التقريـر علـى االشـتباك بين مراجـع التقليد المؤيدين للسُّ
والمعارضيـن لهـا، بسـبب رسـالة رجـل الديـن محمـد يـزدي إلـى المرجـع شـبيري زنجانـي، التـي 

اعتُبـرت إهانـة لـه.
فـي الملـف السياسـي تنـاول التقريـر اشـتباك وزيـر الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف مـع األصولييـن 
ـد فيهـا انتشـار ظاهـرة غسـل األمـوال فـي إيـران، وأن  اإليرانّييـن علـى خلفيـة تصريحاتـه التـي أكَّ
إنـه ال يعـرف  إيـران صحيحـة، وعلـى الرغـم مـن قـول ظريـف  إلـى  االتهامـات الدوليـة الموجهـة 
المسـؤول عـن عمليـات غسـل األمـوال، وإن كان يعـرف فإنـه لـن يصـرح بذلـك، فـإن المحافظيـن 
وا عليه هجوًما، وطالبوا باسـتجوابه في البرلمان أو تنحيته من منصبه مباشـرًة دون  اإليرانّيين َشـنُّ
اسـتجواب. ويناقـش التقريـر دالالت تصريحـات ظريـف فـي هـذا التوقيـت وموقـف المتشـددين فـي 
النِّظـام اإليرانـيّ منهـا، إضافـًة إلـى تصريحـات المسـؤولين فـي الحكومـة الداعمـة لموقـف ظريـف. 
عي العاّم كل تبريراتـه التي جاءت في  وقـد حـاول ظريـف احتـواء األزمـة لكنـه فشـل، بعد رفـض المدَّ

ـلْطة القضائيَّـة. رسـالته إلـى السُّ
ـد السـتجوابه فـي  وناقـش التقريـر تصعيـد األصولييـن ضـّد ظريـف، بعـد التوقيـع علـى مشـروع يمهِّ
البرلمـان، فضـاًل عـن مناقشـة مـا يترتـب علـى هـذا التصعيـد من ضغـوط وأزمات جديـدة قد تواجه 

حكومـة حسـن روحاني.
وفـي الملـف العسـكري واألمنـي تنـاول التقريـر إعـادة إيـران نشـر طائراتهـا الحربيـة علـى حدودهـا 
الشـرقية، مـن خـالل تقييـم الواقـع علـى األرض والمسـتجدات التـي حدثـت فـي توزيـع طائراتهـا 
المقاتلـة علـى قواعدهـا الثـالث فـي المنطقـة الشـرقية المواجهة للحدود مع أفغانسـتان وباكسـتان، 
وهـي قواعـد مشـهد وبيرجنـد وزاهـدان، واسـتيضاح أسـباب ذلـك. وعلـى أثـر تمرُكز القـوات الجوية 

3 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2018



اإليرانيَّـة فـي أرض المطـار المدنـي القديـم ببيرجنـد واسـتخدام المـدرج المخصـص للطائـرات 
يـة لسـكان اإلقليـم مـن السـياحة الداخليـة بعدمـا انخفـض عـدد  المدنيـة انخفضـت العائـدات المادِّ
فـي  واندلعـت حملـة  إيـران.  بقيـة أجـزاء  بالعزلـة عـن  دة  وباتـت خراسـان مهـدَّ الجويـة  الرحـالت 
الصحافـة المحليـة منـددة بهـذا اإلجـراء. ويناقـش التقريـر أبعـاد موازنة النِّظام اإليرانـّي بين عاملَي 

األمـن والتنميـة فـي اتخـاذ القـرارات.
فـي الجانـب االقتصـادي تنـاول التقريـر قضيـة القـرار اإليرانـّي ببيـع النِّْفـط فـي بورصـة محليـة 
للقطـاع الخـاّص مـن حيـث كيفيـة إتمـام عمليـة البيـع عبـر عـرض شـحنات محـددة وبأسـعار أقّل من 
يَّـة تصريـف المنتـج بالنسـبة إلـى الخزينـة اإليرانيَّـة  السـعر العالَمـي وبتسـهيالت فـي السـداد، وأهمِّ
ـب البائـع والمشـتري، إضافـة إلـى  والبيـع بشـحنات صغيـرة للقطـاع الخـاص لتصعيـب عمليـة تعقُّ
ة التـي سـتواجه عمليـة بيـع النِّْفـط اإليرانـّي للقطـاع الخـاّص مثـل كيفيـة  تحديـد التحديـات الجـادَّ
النقـل وسـداد األمـوال والضمانـات الكافيـة للسـداد تجنًُّبـا ألخطـاء الماضـي، أو اسـتغالل بعـض 

الـدول للعقوبـات للضغـط علـى إيـران لتعظيـم مكاسـبها، وتقليـل القـدرة التفاوضيـة إليـران.
مـن ناحيـة أخـرى، أثَّـرت الحزمـة الثانيـة مـن العقوبات األمريكيَّة بشـكل مباشـر علـى أداء االقتصاد 
، إذ تشـير األرقـام إلـى تراجـع الصـادرات النِّْفطيـة بشـكل ملحـوظ في شـهر نوفمبر مقارنة  اإليرانـيّ
بشـهر أكتوبـر، إضافـًة إلـى حـدوث إشـكاليات فـي أداء قطاعـات الموانـي والشـحن وبنـاء السـفن 
سـات الماليـة اإليرانيَّة وخدمات  والمعامـالت الماليـة األجنبيـة مـع البنـك المركزي اإليرانّي والمؤسَّ
ـم والبطالـة وأسـعار السـلع وانخفـاض الناتـج  التأميـن، وانعـكاس العقوبـات فـي ارتفـاع نسـب التضخُّ

المحلـي اإلجمالي.
أمـا الشـأن العربـي فقـد انقسـم إلـى ثالثـة ملفـات رئيسـية: ناقـش األول موقـف الحكومـة العراقيـة 
الجديـدة مـن المكتسـبات اإليرانيَّـة فـي العـراق، كالموقـف مـن الحشـد الشـعبي المنتشـر فـي ربـوع 
الدولـة العراقيـة، وحصـول التحالفـات السياسـية المواليـة إليـران علـى مناصـب وزاريـة ومقاعـد 
برلمانيـة متعـددة، والموقـف مـن العالقـات العراقية-العربيـة والخليجيـة، وذلـك علـى ضـوء رفـض 
وزارة الخارجيـة العراقيـة مطلـب السـفارة األمريكيَّـة لـدى العـراق نـزع سـالح الميليشـيات الشـيعية 
وتسـريحها، فـي حيـن أعلـن رئيـس الحكومـة الجديدة عادل عبد المهدي رفـض العقوبات األمريكيَّة 
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علـى إيـران، وزيـارة الرئيـس العراقـي الجديـد برهـم صالـح للمملكـة العربيـة السـعوديَّة، وإيران التي 
أبـدى كشـف الرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي أن حجـم التجـارة الثنائيـة معها سـيرتفع من 12 مليار 

دوالر فـي الوقـت الراهـن إلـى 20 مليـار دوالر.
وتناول الثاني مسـتجدات السياسـات اإليرانيَّة في سـوريا، مسـتعرًضا سياسـة التغيير الديموغرافي 
كخيار اسـتراتيجي إليران في سـوريا على ضوء ما نشـرته صحيفة »جيروزاليم بوسـت« اإلسـرائيلية 
بـأن النِّظـام السـوري منـح مقاتلـي حـزب اهلل اللبنانـي والحـرس الثـوري اإليرانـّي »حـّق المواطنـة«، 
ومـا أشـارت إليـه مـن مؤّشـرات دالـة علـى سياسـة التغييـر الديموغرافـي اإليرانيَّـة فـي سـوريا، كمـا 
ق التقريـر إلـى مؤّشـرات ودالالت فشـل محادثـات “أسـتانة-11” بشـأن تسـوية األزمة السـورية  تَطـرَّ
د تجديـد  التـي انعقـدت علـى مـدى يوَمـي 2٨ و201٨/11/29، إذ اقتصـر بيانهـا الختامـي علـى مجـرَّ
احتـرام وحـدة سـوريا وسـالمة أراضيهـا مـع عـدم حسـم الملفـات الخالفيـة كملـف إعـادة االعمـار 

وتشـكيل اللجنـة الدسـتورية والمعتقليـن والمفقودين.
ق إلـى تراجـع نفـوذ جماعـة أنصـار اهلل )الحوثييـن( المدعوميـن مـن إيـران، مـن  أمـا الثالـث فتَطـرَّ
م الميدانـي النوعـي للقـوات اليمنيـة بإسـناد من قـوات التحالف العربي لدعم الشـرعية  خـالل التقـدُّ
ونه وزير  ة انشـقاق من يسـمُّ في اليمن، وتوالي عديد من االنشـقاقات في صفوف الحوثيين، بخاصَّ
اإلعـالم فـي الحكومـة الحوثيـة، فضـاًل عـن تنـاول األدلـة التـي تثبـت إدانـة النِّظـام اإليرانـّي بدعـم 
الحوثيين، مع تحليل موقف الحوثيين المؤيد لالنضمام إلى مباحثات السـويد بشـأن تسـوية األزمة 

اليمنيـة في ديسـمبر 201٨.
األمريكيَّـة  السياسـتين  تنـاول  األول  المحـور  أربعـة محـاور،  التقريـر  يتنـاول  الدولـي،  الشـأن  فـي 
واإليرانيَّـة بعـد دخـول المرحلـة الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران حيِّـز التنفيذ فـي الرابع 
من نوفمبر 201٨، إذ تتجه السياسـة األمريكيَّة نحو تصعيد متواصل من أجل الوصول إلى مرحلة 
الضغـوط القصـوى علـى النِّظـام اإليرانـّي، وذلـك مـن خالل اسـتراتيجية تسـتهدف تصفير صادرات 
، وحرمـان النِّظـام مـن أهـم مـوارده االقتصادية، فضاًل عن الجهـود المتواصلة دولّيًا  النِّْفـط اإليرانـيّ

مـن جانـب الواليـات المتَّحـدة مـن أجـل بنـاء إجمـاع دولـي حـول موقفهـا مـن إيران.
فـي المقابـل يشـير التقريـر إلـى السياسـة اإليرانيَّـة التـي تتبنـى فيهـا الحكومـة اسـتراتيجية مقاومـة 
وتحقيـق  الداخليـة  الجبهـة  تحصيـن  محاولـة  خـالل  مـن  وذلـك  األمريكيَّـة،  للعقوبـات  ومواجهـة 
االسـتقرار الداخلـي، حيـث تبـذل الحكومـة جهـوًدا لتقلـل أثـر العقوبـات علـى األوضـاع المعيشـية، 
فضـاًل عـن جهـود خارجيـة مـن أجـل إحبـاط المحـاوالت األمريكيَّـة لتحقيق إجماع دولـي يعيد إيران 

إلـى مربـع العزلـة والضغـوط غيـر المسـبوقة.
ل المحـور الثانـي مواقـف وخيـارات الصيـن مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران التـي دخلـت  وحلَـّ
ق إلـى دوافـع الموقـف الصينـي السياسـية  حيِّـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، ثـم تَطـرَّ
واالقتصاديـة ومكانـة الصيـن الدوليـة ومسـتقبل عالقاتهـا مـع إيـران، إذ إن بكيـن فاعـل دولـي مؤثِّـر 
فـي الشـؤون الدوليـة بحكـم وزنـه النسـبي االقتصـادي والسياسـي والعسـكري، منتهًيـا بـأن الخيـار 
ـك الصيـن بإيـران، في ظـّل العالقات الصينية-األمريكيَّـة المتوترة رغم تصريحات  ـح هـو تمسُّ المرجَّ
وزيـر الخارجيـة األمريكـّي بومبيـو لتهدئـة التوتُّرات بين واشـنطن وبكين، والوزن النسـبي للصين في 
النِّظـام الدولـي، وتعاظـم درجـة انخـراط الصيـن فـي الشـؤون العالَميـة، والموقف األوروبـّي الرافض 
لالنسـحاب األمريكـيّ مـن االتِّفـاق النـووي، مـع إمكانيـة قبـول الصيـن خيـار التـوازن فـي عالقاتهـا 
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الخارجيـة بيـن الواليـات المتَّحـدة وإيـران، وذلـك حـال حـدوث انفراجـة فـي العالقـات الصينيـة-
األمريكيَّة.

فـي المحـور الثالـث ناقـش التقريـر العالقات األوروبيَّة اإليرانيَّة، التي تمر بمرحلة بالغة الحساسـية 
تتأثـر بتعامـل االتِّحـاد األوروبـّي مـع العقوبـات األمريكيَّـة التـي ُفرضـت علـى إيـران، ومـدي قدرتهـا 
ـة باسـتمرار شـراء النِّْفـط اإليرانـّي واسـتحداث قنـاة بنكيـة  علـى تنفيـذ مطالـب إيـران منهـا، الخاصَّ
تجـري مـن خاللهـا التجـارة السـلعية بيـن دول االتِّحـاد وإيـران، وعـدم فتـح بـاب التفـاوض بشـأن 
البرنامـج النـووي اإليرانـّي، فضـاًل عـن البرنامـج الصاروخـي. هذه الشـروط تعجـز أوروبا عن الوفاء 
الشـروط  النِّْفـط اإليرانـّي، ومـع ذلـك تسـعى لتحقيـق  يتعلـق بشـراء  مـا  ـة فـي  بهـا كاملـًة، بخاصَّ
األخـرى، لضمـان بقـاء إيـران فـي االتِّفـاق النـووي، لكـن التجـارب اإليرانيـة الصاروخيـة المتتاليـة 
ـن مـن  تزعـج األوروبّييـن إلـى حـّد كبيـر، وتجعلهـم يميلـون إلـى تبنِّـي النظـرة األمريكيَّـة بشـأن التيقُّ
خطـورة النِّظـام اإليرانـّي علـى المجتمـع الدولـي، وعـدم رغبتـه فـي التعايـش السـلمي سـواء مـع دول 

الجـوار أو القـوى الدوليـة الكبـرى.
العقوبـات  خلفيـة  علـى  التركية-اإليرانيَّـة  العالقـات  فـي  التطـورات  أهـّم  الرابـع  المحـور  ـي  ويغطِّ
األمريكيَّـة، كمـا يركـز علـى موقـف الحكومـة التركيـة مـن العقوبـات، ويناقـش االسـتثناء األمريكـّي 
ق إلـى المسـاعي التركيـة لمسـاعدة إيـران فـي  لتركيـا مـن الجـزء الثانـي مـن العقوبـات، مـع التطـرُّ

االلتفـاف علـى تلـك العقوبـات.



الشـــأن الداخلــي
السـاحة الداخلية اإليرانية خالل شـهر نوفمبر 2018، كانت مسرحا لسلسـلة من التطورات 

األيديولوجية والسياسية والعسكرية واالقتصادية.
علـى السـاحة األيديولوجيـة، ازدادت االتهامـات لنظريـة واليـة الفقيـه التـي تحكـم النظـام 
االيرانـي، بالتسـبب فـي نشـر الفسـاد فـي المجتمـع اإليرانـي، كـون هـذه النظريـة أدت إلـى 

ترسيخ النفاق االجتماعي والتدين الشعائري والمظهري. 
وعلى المسـتوى السياسـي تسـببت تصريحـات وزيـر الخارجيـة اإليرانـي محمد جـواد ظريف 
حـول حقيقـة انتشـار ظاهـرة غسـيل األمـوال فـي إيـران، فـي تفجـر ازمـة سياسـية جديـدة 
للحكومة اإليرانية التزال تداعياتها مسـتمرة وسـط مطالبات من المتشـددين باستجواب 

ظريف في البرلمان.
وفي الشأن العسكري، اعادت إيران نشـر طائراتها القتالية على حدودها الشرقية، جراء توتر 
األوضاع األمنية في أفغانسـتان، وتوالي عمليات خطف جنودها والتي كان آخرها اختطاف 

14 جنديا إيرانيا منتصف أكتوبر الماضي في منطقة ميرجاوه على الحدود مع باكستان.
وعلـى الصعيـد االقتصـادي، بـدأت إيـران فـي بيـع نفطهـا الخـام فـي بورصـة طاقـة طهـران، 
قبل أيـام مـن سـريان الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات األميركيـة، وجاءت هـذه الخطـوة بعد 
ترحيـب مـن المرشـد علـي خامنئي بفكـرة بيـع النفـط الخـام للقطـاع الخـاص بهـدف خلق 

منافذ جديدة وتنويع مصادر بيع هذه السلعة المهمة بالنسبة لالقتصاد اإليراني. 

7 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2018



فـي اآلونـِة األخيـرة تـزداد االتهامـات لنظريـة الولـّي الفقيـه وللولـّي الفقيـه نفسـه بالتسـبُّب في نشـر 
ى  الفسـاد فـي المجتمـع اإليرانـّي. فالعلمانيـون اتهمـوا نظـام واليـة الفقيـه بنشـر الفسـاد لكونـه أدَّ
إلـى ترسـيخ النفـاق االجتماعـي والتديُّـن الشـعائرّي والمظهـرّي فقط. والمعارضة السياسـية اتهمت 
النظـام بأّنـه سـبب الفسـاد المالـي واإلداري فـي أحشـاء الدولـة، بسـبب غيـاب القواعـد الحاكمـة، 
والشـفافية المطلوبـة. وانتقـد أبـو الفضـل القاديانـي )السـجين السياسـي، أحـد أكبـر الشـخصيات 
سـة األمنيـة ضـّد االحتجاجـات الشـعبية،  المنتقـدة للنظـام اإليرانـّي( تصعيـد القمـع وفاعليـة المؤسَّ
ـق االحتجـاج الشـعبي  »فبقـدر تفاقـم األزمـة االقتصاديـة والسياسـية واالجتماعيـة فـي إيـران، وتعمُّ
على النِّظام الديني المسـتبّد وعلى رأسـه المرشـد علي خامنئي، ال تجد األجهزة األمنية المسـتبدة 

التـي ازدادت مخاوفهـا الدائمـة، حيلـة غيـر تصعيـد القمـع«)1(.
ويـرى قاديانـي أّن هـذا التصعيـد فـي اسـتعمال العنـف ضـّد المحتجيـن، سـواء كانـوا علمانيين أو 
ـلْطة  ـلْطة. »تلك السُّ إسـالميين، مبعثـه القلـق الدائـم الـذي يعتـري المرشـد وحاشـيته مـن فقدان السُّ
الغاصبـة التـي ارتبطـت بـروح المسـتبد واالنفصـال عنهـا كابـوس يطمـس النهـار المضـيء فـي عينـه 
ـلْطة  ويقـدم علـى فعـل أي شـيء علـى خـالف القانـون واألخـالق مـن أجـل الحفـاظ علـى هـذه السُّ

والهيمنـة قـدر المسـتطاع علـى الشـعب«)2(.
ك مشـروعهم أخالقّيًـا، إذ إنهـم  وهنـا يُحاكـم قاديانـي النخبـة الحاكمـة إلـى إسـالميتها، فيفـكِّ
يُقِدمـون علـى فعـل أّي شـيء ولـو كان علـى »خـالف القانـون واألخـالق«، حفاًظـا على كراسـي الحكم 

فقـط، ال علـى مصلحـة الشـعب بالطبـع.
ـلْطة السياسـية فـي البـالد  يـرى قاديانـي أّن السـبب الرئيسـي لحالـة الفسـاد التـي اعتـرت السُّ
هـو عـدم وجـود سـقف زمنـي للمرشـد األعلـى، إذ يسـمح لـه الدسـتور بـأن يحكـم مـدى الحيـاة، فـ»ال 
ـلْطة فـي هـذه الدولـة تتركـز فـي يـد الولـي الفقيـه وهـو مـن نشـر مفاسـد  يخفـى علـى أحـد أن السُّ
ـْلطة فـي أنسـجة المجتمـع بسـبب خروجـه مـن دائـرة الرقابـة وجلوسـه مـدى الحيـاة علـى عـرش  السُّ
ـْلطة. رئيس الجمهورية الذي تجاوز الرقابة االسـتصوابية بكل سـهولة ودائرة صالحياته مقيَّدة  السُّ
يـة، فـي األغلـب هـذه مقـررات بيـت المرشـد«  ال يسـتطيع عـزل وتعييـن وزراء مجلسـه الـوزاري بُحرِّ
وهذا االنسـداد السياسـّي أمام اإلصالح السـلمي جعل قادياني ال يرى أي حلول سياسـية من داخل 
مسـارات الدولـة، سـوى »االحتجـاج والمقاومـة«، بشـرط أن تسـود جميـع أرجـاء البـالد، وفـي هـذه 

الحـال فـإّن »استسـالم المسـتبّد لـن يكـون أمـًرا بعيـد المنـال«)3(.

https://goo.gl/eDzSdk ،رادیو فردا: قدیانی: ولی فقیه مفاسد قدرت را در تار و پود جامعه گسترانده است (((
))) نفس المصد.

))) نفس المصدر.

الولّي الفقيه ونشر المفاسد في داخل المجتمع

الملفّ اآليديولوجي
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المفارقـة هنـا أّن النِّظـام السياسـّي نفسـه يُِقـّر بوجـود الفسـاد واستشـرائه فـي المجتمـع، ويـرى 
ـاًرا عريًضـا يسـعى إلبعـاد الدولـة والمجتمـع عـن اإلسـالم فـي إيـران. لكـّن النخبـة الحاكمـة في  أّن تيَّ
إيـران تلتـّف علـى مطالـب المعارضـة السياسـيَّة، وتؤدلـج الخـالف السياسـّي بوصفـه خالًفـا علـى 

إسـالمية الدولـة والمجتمـع.
فخطيـب الجمعـة فـي طهـران أحمـد خاتمـي، انتقـد قـول إحدى الصحـف »إًذا لنُِبْح شـرب النبيذ 
كمـا كان فـي عهـد النِّظـام البهلـوي«، فقـال: »اليـوم، يقولـون لنُِبـْح شـرب النبيـذ، وغـًدا سـيتكلمون 
عـن الحجـاب، ثـم بعـد ذلـك سـيقولون إنـه يجـب االسـتفتاء على اإلسـالم. ونحـن نقـول ليحملوا هذه 

األحـالم إلـى القبـر؛ إن هـذا الشـعب يُصـوِّت لإلسـالم ويدافـع عنـه حتـى آخـر قطـرة دم«)1(.
واعتبر أن إيران تمتلك ثالثة عناصر أساسية غير قابلة للتغيير، قائاًل إن »اإلسالم والجمهورية 
وواليـة الفقيـه هـي العناصـر الثالثـة الرئيسـية إليران، وهـي غير قابلة للتغيير، وإذا تجاوز أحد هذه 

العناصـر، فقـد تجـاوز النِّظام اإلسـالمي. 
وأقـول للنـاس إنـه يجـب أن يكونوا حذرين 
مـن أنه سـيحدث قليل مـن االنحراف«)2(.

الحاكمـة  النخبـة  أّن  هنـا  نالحـظُ 
تندفـع اندفاًعـا -فـي إصـرار علـى التهرُّب 
الحقيقـة  المشـكالت  مواجهـة  مـن 
والتزاماتهـا األخالقيـة تجـاه المواطنيـن- 
بيـن  الُهِويَّاتـي  والصـراع  األدلجـة  نحـو 
يعتبـر  فالنِّظـام  واإلسـالم،  العلمانيـة 
نفسـه وصّيًـا علـى اإلسـالم، وأّن ما سـوى 
النِّظـام  يتبنـاه  الـذي  النمـوذج اإلسـالمي 
الجماهيـر  اندفـاع  أّن  والحـاُل  باطـل. 

صـوب العلمانيـة فـي إيـران ليـس نابًعـا عـن اعتقـاد الشـعب بالُمثُـل العلمانيـة، بقـدر كراهيتـه لدولـة 
الحكـم)3(. إدارة  فـي  وفشـلها  الفقيـه  الولـّي 

علمانية الحوزة واشتباك المراجع
التقـى المرجـع الدينـي شـبيري زنجانـي مـع الرئيـس اإليرانـّي السـابق محمـد خاتمـي وبعـض 
الشـخصيات اإلصالحيـة، فأرسـل رجـل الديـن محمـد يـزدي)4( رسـالة مفتوحة إلـى المرجع زنجاني 
-90 سـنة- جـاء فيهـا: »فـي أعقـاب نشـر صـور فـي الفضـاء المجـازي عـن حضرتـك وأنـت بجانـب 
بعـض االشـخاص الذيـن ال يكنـون احتراًمـا للجمهوريـة اإلسـالمية وقائـد الثـورة، مـا أثـار اسـتياء 
واسـتغراب المقلديـن والحوزييـن … أقـول إن مقـام واحتـرام حضرتـك يحصـل فـي ظـّل احتـرام 
النِّظـام اإلسـالمي الحاكـم والقيـادة وشـأن المرجعيـة، لذلـك مـن الضـروري مراعـاة هـذا االحتـرام 

 ))) مهر: آیت اهلل خاتمی در نماز جمعه تهران: جریانی بدنبال اسالم زدایی درکشور است/مردم ازگرانی ها در رنج هستند، 
https://bit.ly/(BrmJiz

))) نفس المصدر.
http://cutt.us/q9qwk .دانیال بایبس، إیران العلمانیة و تركیا اإلسالمیة/ الحوار المتمدن، )/ ))/ 0)0)م (((
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تقريرالحالة اإليرانية
9نوفمبر 2018

https://bit.ly/2BrmJiz
http://cutt.us/q9qwk


وشـؤون المرجعيـة واتخـاذ مـا يلـزم لكـي ال تتكـرر هـذه القضايـا«)1(.
أمـا مكتـب موسـى شـبيري زنجانـي فـكان أعلـن أنـه أو مكتبـه »ليـس لديـه أي تعليـق حـول هـذه 

الرسـالة«، و»الطلبـة والتالميـذ هـم مـن يـرّدون عليهـا«)2(.
وكانـت الرسـالة مفجـرة لـردود فعـل عنيفـة مـن داخـل الحـوزة، ضـّد النِّظـام واسـتراتيجيته فـي 
التعامـل مـع المراجـع الكبـار، ال سـيما وأن زنجانـي يحظـى باحتـرام الجميـع، فهو ليـس متجاَذًبا بين 
ج على  التيَّـارات، وليـس محسـوًبا علـى حـزب بعينـه، فهـو منشـغل بالـدرس العلمـي في الحـوزة، وتَخرَّ
يديـه جـّل رجـال الحـوزة، فكانـت نبـرة محمـد يـزدي لـه مسـتفزة للمراجـع، الذيـن لـم يعهـدوا هـذا 
األسـلوب حتـى مـع المعتكفيـن علـى أنفسـهم مـن رجـال الديـن. وبعـد يـوم مـن هـذه الرسـالة أعلـن 
ههـا إلـى يـزدي أن التعـاون بيـن االثنيـن  المرجـع محمـد عندليـب همدانـي فـي رسـالة مفتوحـة وجَّ

أصبـح مسـتحياًل وأنـه ال يعتبـر نفسـه عضـًوا فـي جمعيـة قـم العلميـة بعـد اليـوم)3(.
وقـال المرجـع الدينـي -اإلصالحـي- يوسـف صانعـي تعقيًبـا علـى رسـالة محمـد يزدي في رسـالة 
وجههـا إلـى زنجانـي، إن »أناًسـا أرادوا النَّيْـل مـن علمـاء الديـن والحـوزة وحضرتـك شـخصّيًا، لكـن 

األمـر انتهـى لصالـح الحـوزة«)4(.
فـي الوقـت نفسـه اسـتغل اإلصالحيـون رسـالة يـزدي للهجـوم علـى النخبـة الحاكمـة، خصوًصـا 
رجـال الديـن المحسـوبين علـى النِّظـام، فقـال مهـدي كروبـي إّن هـدف رسـالة يـزدي هـو »انتـزاع 
بعـض  ذهـب  حيـن  فـي  العلمـاء«)5(،  علـى  والخـوف  الرعـب  وهيمنـة  العلميـة،  الحـوزة  اسـتقاللية 
المحلليـن إلـى أّن خطـاب اليميـن المتطـرف وأفعالـه فـي إيـران، والمزايديـن علـى الجميـع، سـتؤدي 
ـة  بالبـالد إلـى العلمانيـة السياسـية، وبعبـارة أخـرى فـإن هـذه الرسـالة سـوف تتـرك عواقبهـا الخاصَّ
داخـل الحـوزات العلميـة، ولعـل إحـدى هـذه العواقـب زيـادة الكراهيـة للفقهـاء الحكومييـن وتَضاُعف 
سـة الدينيـة عـن الدولـة، وهـم  اإلقبـال علـى المراجـع المسـتقلين والمعتقديـن بضـرورة فصـل المؤسَّ
رجـال ديـن لديهـم وجهـات نظـر مختلفـة، فـال يؤمنـون بالحكومـة اإلسـالمية وال بالتدخـل المباشـر 

للفقهـاء فـي إدارة المجتمـع)6(.

))) شفقنا: تندید واسع برسالة آیة اهلل یزدي للمرجع الشبیري الزنجاني؛ المرجعیة هي سند لحفظ الهویة الشیعیة، 9) أكتوبر 8)0)م، 
http://cutt.us/yA(X7

 )2( ایران انترناشیونال: ردود فعل حول تهدیدات جمعیة مدرسي قم ضد آیة اهلل زنجاني، األحد 8) أكتوبر 8)0)م، 
http://cutt.us/Fxlv

 ))) ایران انترناشیونال: ردود فعل حول تهدیدات جمعیة مدرسي قم ضد آیة اهلل زنجاني، األحد 8) أكتوبر 8)0)م، 
http://cutt.us/Fxlv

))) شفقنا: تندید واسع برسالة آیة اهلل یزدي، مرجع سابق.
http:// .شبكة رؤیة اإلخباریة: في إیران.. هل یمهِّد الخالف بین رجال الدین الطریق إلى العلمانیة السیاسیة؟، ) نوفمبر 8)0)م (((

cutt.us/oxYdb
))) شبكة رؤیة اإلخباریة: في إیران.. هل یمهد الخالف بین رجال الدین الطریق إلى العلمانیة السیاسیة، ) نوفمبر 8)0)م، سابق.
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الملـــف السياسي
تصريحات وزير الخارجية حول غسل األموال تثير عاصفة سياسية في إيران

لـم يُعـد موضـوع غسـل األمـوال فـي إيـران أمـًرا جديـًدا أو خفّيًـا علـى المجتمـع الدولـي، وال علـى 
الشـارع اإليرانـّي، لكـن تصريحـات وزيـر الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف األخيـرة التـي تضمنـت 
ـي عمليـات غسـل األمـوال فـي بـالده، تَُعـّد األولـى مـن مسـؤول رسـمّي، وأدَّت  اعتراًفـا صريًحـا بتفشِّ
ر أزمة سياسـية داخلية ال تزال تداعياتها مسـتمرة. وجاء في اعتراف ظريف أن »عمليات  إلى تفجُّ
غسـل األمـوال فـي إيـران واقعيـة وحقيقـة قائمـة، وكثيـرون ينتفعـون مـن وراء ذلـك، وهـم بالتأكيـد 
لديهـم القـدرة الماليـة علـى إنفـاق عشـرات أو مئـات المليـارات إلفشـال قوانيـن مكافحـة غسـل 

األمـوال«)1(.
حساسـية الموضـوع وتـورُّط جهـات أصوليـة ذات نفـوذ كبيـر فـي النِّظـام اإليرانـّي، دفعـت ظريف 
إلـى القـول بأنـه ال يتهـم أحـًدا بعينـه، ولـو كان علـى علـم بالمتورطيـن فـي غسـل األمـوال فإنـه لـن 

يكشـف عـن أسـمائهم)2(.
القضيـة  هـذه  وإثـارة  الراهـن،  الوقـت  فـي  التصريحـات  هـذه  لخـروج  المباشـر  السـبب  لعـل 
النِّظـام اإليرانـّي )مجلـس صيانـة الدسـتور(  الحساسـية علًنـا، يعـود إلـى رفـض المتشـددين فـي 
التوقيـع علـى اتفاقيـة مجموعـة العمـل المالي الدولية FATF المعنية بمكافحة غسـل األموال وتمويل 
الرفـض مـن ضغـوط داخليـة ودوليـة جديـدة علـى حكومـة  يترتـب علـى هـذا  اإلرهـاب، ومـا قـد 

روحانـي.
لقد تسـاءل الشـارع اإليرانّي عن دالالت عدم تعليق الرئيس حسـن روحاني حول هذا الموضوع 

http://cutt.us/lgZ(d ،(0(8/8/(( ،دنیای اقتصاد، روایت ظریف از پولشویی در ایران (((
))) رویداد ))، روایت دوگانه اصولگرایان از پولشویی در ایران!/ منتقدان چشمشان را بر آمار پولشویی بسته اند، 8) ابان 97))، 

0z(R(/http://cutt.us
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ـا إذا كان مؤيـًدا لتصريحـات كهـذه أم ال، لكـن يبـدو أن روحانـي الـذي يواجـه ضغوًطـا شـديدة،  وعمَّ
هـو َمـن أعطـى وزيـر خارجيتـه محمـد جـواد ظريـف الضـوء األخضـر للحديـث عـن هـذه القضيـة 

الحساسـة، وذلـك لعـدة أسـباب، أهمهـا:
المتَهـم  الثـوري،  الحـرس  مـع األصولييـن ال سـيما  فـي مواجهـة جديـدة  الدخـول  أوًل: تجنُّـب 

األمـوال. تبييـض  عمليـات  فـي  بالتـورط  الرئيسـي 
ثانًيـا: ممارسـة الضغـط علـى الجهـات التـي ال تـزال ترفـض التصديـق علـى تطبيـق المعاييـر 
الدوليـة فـي مـا يتعلـق بمكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، التـي حددتهـا مجموعـة العمـل 
يَّـة هـذه االتفاقيـة فـي مسـتقبل التعـاون اإليرانـّي  المالـي الدوليـة FATF، وذلـك انطالًقـا مـن أهمِّ
مـع دول العالَـم ال سـيما فـي ظـل العقوبـات الجديـدة التـي فرضتهـا الواليـات المتَّحـدة علـى إيـران. 
يَّـة المصادقـة علـى هـذه االتفاقيـة بعـد أن حـذرت روسـيا علـى لسـان رئيـس بنكهـا  وقـد بـرزت أهمِّ
ـع الحكومـة اإليرانيَّـة علـى اتفاقيـة  المركـزي، بأنهـا ليـس بمقدورهـا التعـاون مـع طهـران مـا لـم توقِّ
FATF، كمـا أن دوال أوروبيَّـة إضافـة إلـى الصيـن ال تـزال تدعـو طهـران للتصديـق علـى القوانيـن 
ـد النضمـام إيـران إلـى FATF، وتمـارس عليهـا ضغوًطـا إلرغامهـا علـى اتبـاع الشـفافية فـي  التـي تمهِّ

نشـاطاتها الماليـة فـي الخـارج)1(.
روحانـي الـذي يعـوِّل كثيـًرا علـى وزيـر خارجيتـه محمـد جـواد ظريـف خـالل الفتـرة القادمـة 
فـي بنـاء جسـور مـع دول العالَـم إليجـاد مخـرج ألزمـة االتفـاق النـووي والعقوبـات األمريكيَّـة التـي 
ا إلـى الخـروج عـن  فاقمـت تدهـور الوضـع االقتصـادي الـذي تعانـي منـه البـالد، وجـد نفسـه مضطـّرً
صمتـه والدفـاع عـن وزيـر خارجيتـه وقطـع الطريـق على المتشـددين الذيـن دعوه إلـى إقالته، بدعوة 
المسـؤولين اإليرانّييـن الحتـواء الجـدل الدائـر منـذ نحـو شـهر حـول تصريحـات ظريـف، وتأييـد مـا 
ذهـب إليـه ظريـف حـول عمليـات غسـل األمـوال عندمـا قـال: “عندمـا توجـد مخـدرات فـي البـالد 
فمـن الطبيعـي أن يكـون بجانبهـا أمـوال قـذرة، أيـن تذهـب هـذه األمـوال؟ فهنـاك فـي زاويـة تجـري 
ئ  عمليـة غسـل األمـوال، لدينـا مشـكالت ويجـب أن نناقشـها مـع المواطنيـن ونجـد حـاّلً لهـا ونهـدِّ

المجتمـع ونـؤدِّي واجباتنـا”)2(.

تصريحات ظريف.. بين انتقاد المتشددين وتأييد الحكومة
ـلْطة القضائيَّـة صادق الريجاني  َهـت إلـى ظريف، كان أشـدها من رئيس السُّ انتقـادات عديـدة ُوجِّ
الـذي وصـف التصريحـات بأنهـا »طعنـة خنجـر فـي قلـب النِّظـام«، مطالًبـا المسـؤولين بعـدم اإلدالء 
ـلْطة القضائيَّـة ظريـف 10 أيـام لتوضيـح  بتصريحـات غامضـة يسـتغلها األعـداء)3(، كمـا أمهلـت السُّ

اتهاماتـه وعـرض مـا لديـة مـن وثائـق وأدلـة فـي هذا الشـأن)4(.

http://cutt.us/ ،(0(8 یورو نیوز، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، 7 أكتوبر (((
aw(G(

http:// ،((97 صداي ایران، حمایت روحانی از سخنان ظریف درباره پولشویی: پول کثیف در همه دنیا وجود دارد، 0) آبان (((
cutt.us/xn(8

http://cutt. ،(0(8 پارس، الریجانی سخنان ظریف درباره پولشویی را به »خنجری در قلب نظام« تشبیه کرد، 9) نوفمبر (((
(dRIS/us

http://cutt.us/ ،(0(8/8/(9 ،فارس نیوز، مهلت 0) روزه قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات مربوط به پولشویی (((
lbO(G
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ـلْطة القضائيَّـة التـي اعترضـت علـى تصريحـات ظريـف حـول غسـل  الغريـب فـي األمـر أن السُّ
األمـوال وطلبـت منـه تقديـم أدلـة وبراهيـن، نظمـت قبـل فتـرة مؤتمـًرا حضـره كبـار مسـؤوليها حـول 

مكافحـة غسـل األمـوال)1(.
وا يرفضـون التوقيـع عليهـا بدعـوى وجـود تعـارض دسـتوري،  منتقـدو اتفاقيـة FATF، الذيـن ظلُـّ
فـي غسـل  بالتـورط  برمتـه  وللنظـام  لهـم  اتهاًمـا واضًحـا وصريًحـا  فـي تصريحـات ظريـف  رأوا 
د نفـس االتهامـات الموجهـة إلـى إيـران مـن قبـل  األمـوال والرشـوة، معتبريـن أن ظريـف بـات يـردِّ

“أعدائهـا”)2(.
فريـق آخـر مـن األصولييـن وّظـف هذه التصريحات توظيًفا سياسـّيًا إذ وجد فيها فرصة مواتية 
للنَّيـل مـن حكومـة روحانـي عبـر دعـوة وزيـر خارجيتـه إلـى االسـتقالة، أو المطالبـة باسـتجوابه فـي 
البرلمـان، ووصـل الَحـّد ببعـض األصولييـن المتشـددين مثـل وحيـد ياميـن بـور اإلعالمـي والناشـط 
السياسـي والمعـروف بقربـه مـن األجهـزة األمنيـة، إلـى اتهـام ظريـف باإلفسـاد فـي األرض)3(، وهـي 

تهمـة يعاقـب عليهـا قانـون العقوبـات اإليرانيَّـة فـي مادته 2٨6 باإلعدام شـنًقا)4(.
بتقديـم  ظريـف  طالبـت  الثـوري  الحـرس  مـن  المقربـة  اإللكترونيـة  نيـوز”  “مشـرق  صحيفـة 
دمـاء  إلـى ضـخ  بحاجـة  اإليرانـّي  الدبلوماسـي  الجهـاز  أن  إلـى  مشـيرة  فضائـح،  دون  اسـتقالته 

جديـدة)5(.
أمـا حسـين شـريعتمداري، المستشـار اإلعالمـي للمرشـد علـي خامنئـي، فقـال إن تصريحـات 
ظريـف األخيـرة تأتـي فـي إطـار تصريحاتـه غيـر الموزونـة، وذلـك فـي إشـارة إلـى تصريـح سـابق 
لظريـف قـال فيـه إن الواليـات المتَّحـدة تسـتطيع بقنبلـة واحـدة تدميـر كل المنشـآت العسـكرية 

اإليرانيَّـة)6(.

))) رویداد ))، روایت دوگانه اصولگرایان از پولشویی در ایران/ مصدر سابق.
http://cutt.us/rAVNT ،۱۳۹۷ كیهان، آقای ظریف! شما نظام را به حمایت از تروریسم متهم کردید، ۲۷ آبان (((

http://cutt.us/RZCl( ،(0(8/8/(( ،دیده بان، یامین پور: ظریف باید به اتهام افساد فی االرض محاکمه شود (((
http://cutt.us/SGz88 ،قانون مجازات إسالمي (((

http://cutt.us/GAWvS ،(0(8 العربیه فارسي، یک منبع امنیتی در ایران خواستار استعفای جواد ظریف شد ، )) نوفمبر (((
http://cutt.us/PEPNZ ،(0(8/((/(( ،دویچه وله فارسی، واکنش شدید تندروها به اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران (((
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فـي المقابـل أعطـت تصريحـات ظريـف أعضـاء الحكومـة والمدافعيـن عنهـا الجـرأة في الكشـف 
عـن حجـم غسـل األمـوال فـي إيـران، وإثبـات صحـة مـا أدلـى بـه وزيـر الخارجيـة فـي هذا الشـأن.

فنائبـة الرئيـس حسـن روحانـي للشـؤون القانونيـة، لعيـا جنيـدي، أقـرت بحـدوث عمليـات غسـل 
أمـوال فـي النِّظـام المصرفـي اإليرانـّي، بسـبب »عـدم توافـر معلومـات عـن مصـدر ومقصـد غسـل 

األمـوال فـي البـالد«)1(.
السـفير اإليرانـّي لـدى بريطانيـا حميـد بعيـدي نجـاد دخـل كذلـك علـى خـط الكشـف عـن حجـم 
عمليـات غسـل األمـوال، معلًِّقـا بـأن »المسـؤولين اإليرانّييـن يملكون معلومات دقيقة عن حجم غسـل 
األمـوال واألربـاح غيـر القانونيـة التـي تدخـل االقتصـاد«، الفًتـا إلـى أن »تهريـب المخـدرات يقـدر 

ر تهريـب السـلع والعملـة بــ12.6 مليـار دوالر«)2(. بثالثـة مليـارات دوالر سـنوّيًا، فـي حيـن يقـدَّ
وكيل وزارة الخارجية اإليرانيَّة مرتضى سـرمدي تجاوز مسـألة إثبات أو نفي غسـل األموال في 
إيـران، إلـى الدعـوة إلـى عمـل وطنـي لمكافحـة غسـل األمـوال، معلًنـا أن حجـم غسـل األمـوال كبيـر 
ا ويتـراوح بيـن 10 و15 مليـار دوالر فـي المنظومـة الماليـة اإليرانيَّـة بسـبب تهريـب المخـدرات  جـّدً

والوقود والسـلع)3(.
د  أمـا رئيـس مكتـب حسـن روحانـي فأثبـت أن تصريحـات ظريـف المثيـرة للجـدل لـم تُكـن مجـرَّ

موقـف شـخصي، عندمـا قـال إن موقـف الوزيـر هـو موقـف الحكومـة كلهـا)4(.

فشل ظريف في احتواء األزمة
ظريـف الـذي تَعـرَّض لضغـوط شـديدة خـالل األيـام الماضيـة، وجـد نفسـه أمـام مـأزق حقيقـي 
وأن تصريحاتـه حـول غسـل األمـوال فـي هـذا التوقيـت الـذي يواصـل فيه النِّظـام اإليرانّي نفي هذه 
التهمـة، قـد تكلفـه كثيـًرا، وربمـا منصبـه، وأن الخـروج مـن هـذه األزمـة ربمـا يقتضـي الـرد علـى 
عـي العـاّم اإليرانـّي محمـد جعفـر  عـي العـاّم، فبعـث برسـالة مـن 12 صفحـة إلـى المدَّ رسـالة المدَّ
نَهـا كل تبريراتـه حـول دواعـي فتـح هـذا الملـف، لكـن منتظـري رفـض كل األجوبـة  منتظـري، ضمَّ
التـي قدمهـا ظريـف معتبـًرا أنهـا تكـرار وتوضيـح لمـا ذكـره ظريـف فـي تصريحاتـه السـابقة، وليس 
ًدا مطالبتـه وزيـر الخارجيـة وأي  ـلْطة القضائيَّـة، مجـدِّ لهـا صلـة إلـى حـّد بعيـد بمـا أرادتـه السُّ
مسـؤول فـي البـالد بتقديـم أدلـة علـى الجهـات أو األشـخاص المتورطيـن بغسـل األمـوال مـن أجـل 

محاكمتهـم)5(.

http://cutt.us/ ،((97 انتخاب، جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور: اطالعی از مبداء و مقصد پولشویی نداریم، 0) ابان (((
jN(BT

http://cutt. ،((97 ایسنا، بعیدی نژاد: مسئوالن سال هاست اطالعات دقیقی درباره میزان پولشویی در کشور دارند، 9) آبان (((
us/qpVLQ

http://cutt.us/CEz(E ،(0(8/((/(0،خبرنامه گویا، معاون ظریف هم از وجود میلیاردها دالر پولشویی در ایران خبر داد (((
http://cutt.us/ ،((97 خبر آنالین، واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است/ مصادیق پول شویی از نگاه دولت، 0) آبان (((

c(yZb
))) پیک ایران، دادستان کل کشور: نامه ظریف فاقد دالیل و مستندات درباره ادعای وی بود/ در این شرایط کسی نباید در مورد 

http://cutt.us/UTOMH ،(0(8 پولشویی صحبت کند، 8) نوفمبر
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تصعيد األصوليين ومأزق االستجواب
علـى الرغـم مـن دعـوة لجنـة األمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة بالبرلمـان اإليرانـّي للهدنـة فـي 
هـذا الشـأن، وتأكيدهـا بأنـه ليـس مـن المقـرر إقالـة وزير الخارجية أو اسـتجوابه بسـبب تصريحاته 
حول حقيقة وواقعية غسل األموال في إيران)1(،فيبدو أن المتشددين في البرلمان بصدد التصعيد 
ـع نحـو 24 عضـًوا علـى مشـروع يضـّم قائمة من األسـئلة واالتهامات تمهيًدا  ضـّد ظريـف، بعـد أن وقَّ
ـر فـي تعييـن سـفراء لعـدد مـن الـدول التـي تربطهـا  السـتجوابه. قائمـة االتهامـات شـملت: التأخُّ
عالقـات جيـدة مـع إيـران مثـل الصين والهنـد، وإهمال البعد االقتصادي في الدبلوماسـية اإليرانيَّة، 
وتعييـن سـفراء فاشـلين، واسـتخدام أشـخاص غيـر موثـوق بهـم فـي المحادثـات الحساسـة والهامـة، 
وعـدم االهتمـام بتنميـة العالقـات مـع دول آسـيا وإفريقيـا وأمريـكا الالتينيـة، واعتقـال عـدد مـن 
الدبلوماسـيين فـي أوروبـا تحـت ذرائـع اعتبرهـا النـواب واهيـة، وعـدم المقابلـة بالمثـل للدفـاع عـن 
هـؤالء الدبلوماسـيين، فضـاًل عـن عـدم العمـل علـى تأميـن المصالـح اإليرانيَّـة فـي العقـود المبرمـة 

مـع عـدد من الـدول)2(.
هـذا التصعيـد قـد يعيـد الحكومـة إلـى “مربـع اسـتجواب وزرائهـا فـي البرلمـان” بعـد توقـف لـم 
يـُدم طويـاًل، وقـد تدخـل حكومـة روحانـي فـي أزمـة جديـدة فـي حـال إصـرار نـواب البرلمـان علـى 
اسـتجواب ظريـف، لكـن موضـوع سـحب الثقـة منـه قـد يواجهـه بعـض العقبـات، بعـد ظهـور أصـوات 
عديـدة فـي البرلمـان تؤّكـد أن سـحب الثقـة مـن ظريـف فـي هـذا الوقـت ليـس فـي مصلحـة البـالد.

http://cutt.us/Mf(jH ،((97/8/(9 ،ایرنا، بروجردی: در موضوع ظریف و پولشویی باید آتش بس اعالم شود (((
http://cutt.us/MQrbq ،((97 برترینها، متن طرح استیضاح ظریف با عنوان پولشویی، ) آذر (((
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 أولوية األمن على التنمية.. 
إيران تعيد نشر طائراتها القتالية على حدودها الشرقية مع أفغانستان

متزايـًدا  خطـًرا  إيـران  تستشـعر 
علـى حدودها الشـرقية بعـد توالي 
عمليـات خطـف جنودهـا التـي كان 
عندمـا  الماضـي  الشـهر  آخرهـا 
فـي  إيرانّيًـا  جندّيًـا   14 اختُطـف 
منطقـة ميرجـاوه الحدوديـة شـرق 
إيـران، وتبنَّـى حينهـا جيـش العـدل 
عـن  فضـاًل  العمليـة،  البلوشـي 
توتـر األوضـاع السياسـية واألمنيـة 
داخـل أفغانسـتان، ورغبـة الواليات 
مـع  حربهـا  إنهـاء  فـي  المتَّحـدة 
إجـراء  قبـل  »طالبـان«  حركـة 
األفغانيـة  الرئاسـية  االنتخابـات 
ثـم  ومـن  القـادم)1(،  أبريـل  فـي 
قواتهـا  لنشـر  بقـوة  إيـران  تسـعى 
الحـدود  علـى  والبريـة  الجويـة 

الشـرقية، لتدعـم قدراتهـا فـي قمـع الجماعـات المعارضـة المسـلَّحة، ولكـي تكـون أكثـر قـدرة علـى 
التأثيـر فـي داخـل أفغانسـتان. وقـد أعلـن قائـد القوات الجويـة بالجيش اإليرانـّي العقيد طيار عزيز 
نصيـر زاده فـي العاشـر مـن نوفمبـر 201٨م عـن تمركـز القـوات الجويـة اإليرانيَّـة في مطـار بيرجند 
المدنـي)2( الـذي يبعـد 120 كيلومتـًرا عـن خـط الحـدود اإليرانيَّة-األفغانيـة الممتـدة لمسـافة 945 
كيلومتـًرا)3(، وُقوِبـَل القـرار برفـض جماهيـري واسـع مـن أهالـي بيرجند عاصمة خراسـان الجنوبية، 
ألنـه يقلّـص نشـاط المطـار المدنـي الوحيـد الـذي كان يربطهـم بالمدن اإليرانيَّة األخرى ويسـهم في 

اإلقليـم. مـوارد  أهـّم  أحـد  الداخليـة،  السـياحة  تنميـة 

http://cutt.us/ ،یورو نیوز، طالبان: ال اتفاق مع أمریكا على مهلة إلنهاء الحرب في أفغانستان، تاریخ الوصول 9)/))/8)0)م (((
HW(g(

))) خاورستان، استقرار پایگاه هوایی در بیرجند جهت تأمین امنیت مردم “تمركز قاعدة جویة في بیرجند لتوفیر األمن للشعب”، 
http://cutt.us/hNOeZ ،تاریخ الوصول )/0)/8)0)م

))) محمد حسین پاپلي یزدي، اهمیت ژیوپولوتیک شرق وشمال شرق ایران، “األهمیة الجیوبولیتیكیة لشرق وشمال شرق إیران”، 
http://cutt.us/i8BNq ،8((7 فصلنامه تحقیقات جغرافیای، شماره )8)، ص
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أبعاد التهديدات األمنية على الحدود الشرقية إليران
تواجه منطقة الحدود الشرقية إليران الممتدة لمسافة 1٨45 كيلومتًرا مع أفغانستان وباكستان 
عـدًدا مـن التهديـدات األمنيـة النابعـة مـن الداخـل اإليرانـّي أو القادمـة مـن دول الجـوار، ومـع تراجع 
الت الجريمـة وتنشـط  مسـتويات التنميـة فـي المحافظـات الحدوديـة الشـرقية اإليرانيَّـة ترتفـع معـدَّ
مة  الجماعات المسـلَّحة البلوشـية السـاعية لالنفصال عن إيران أو إقامة حكم ذاتي، وأبرزها منظَّ
»جيـش العـدل« التـي تنشـط فـي المنطقـة الجنوبيـة مـن الحـدود الشـرقية اإليرانيَّـة داخـل محافظة 
سيسـتان وبلوشسـتان، وهي جماعة شـبه عسـكرية تشـّن هجمات على القوات اإليرانيَّة في منطقة 
الحدود اإليرانيَّة مع باكسـتان وتطالب بحقوق األقلية البلوشـية السـنية في إيران، وتعارض التدخل 
اإليرانـيّ فـي سـوريا، وقـد نجحـت فـي تنفيـذ عـدد مـن عمليـات قتـل واختطـاف للجنـود اإليرانّييـن 

بدايـة من عـام 2012م)1(.
ثانـي هـذه التهديـدات هـو الهجـرة غيـر الشـرعية واللجـوء، إذ اسـتقبلت إيـران أعـداًدا كبيـرة 
مـن المهاجريـن األفغـان لعـدم اسـتقرار األوضـاع فـي بالدهـم، يتـراوح عددهـم بيـن مليونيـن وثالثـة 
مالييـن مهاجـر، معظمهـم هاجـروا علـى نحـو غيـر شـرعي، ومـا زالـت إيـران تتلقـي أعـداًدا مـن 
المهاجريـن األفغـان، وبدرجـة أقـّل مـن باكسـتان عبر إقليم بلوشسـتان الباكسـتاني، وال يقـّل التهديد 
الـذي تواجهـه إيـران الناتـج عـن تهريـب المخـدرات عبر حدودها الشـرقية عن تهديـدات الجماعات 
المسـلَّحة والهجرة غير الشـرعية)2(. أما آخر التهديدات المسـتجدة التي تواجه إيران فهو التخوُّف 
مـن انتقـال الجماعـات السـورية المعارضـة إلـى المناطق الحدودية الشـرقية لالنتقـام من إيران بعد 

خسـارة المناطـق التـي كانـت تسـيطر عليهـا فـي سـوريا.

ة االستراتيجية واللوجستية لقاعدة بيرجند شرقّي إيران يَّ األهمِّ
يقـّل عـدد القواعـد الجويـة الحربيـة فـي شـرق إيـران مقارنـة بالقواعـد الجويـة فـي المناطـق 
الغربيـة المجـاورة للعـراق والمناطـق الجنوبيـة المجـاورة للخليـج العربـي، وتتـوزع القـوات الجويـة 
التابعـة للجيـش اإليرانـّي فـي شـرق إيـران علـى ثـالث قواعـد رئيسـية، هـي قواعـد مشـهد وزاهـدان 
وحسـيني خـور القريبـة مـن بيرجنـد. أمـا قـوات الحـرس الثـوري فقـد صـدر قـرار إنشـاء سـالح 
الجـّو بالحـرس الثـوري عـام 2015م، ولـم يُكـن لديهـا أي قاعـدة جويـة حتـى افتتـاح قاعـدة شـيراز 
للمروحيـات القتاليـة عـام 201٧م بقـدرة اسـتيعابية تصـل إلـى 500 مروحيـة، وعلـى الرغـم من تولِّي 
ـة تأميـن الحـدود الجنوبيـة الشـرقية والشـمالية الشـرقية والشـمالية  قـوات الحـرس الثـوري مهمَّ
الغربيـة، فإنهـا ال تمتلـك طائـرات قتاليـة، وتعتمـد علـى المروحيـات والطائـرات المسـيَّرة فقـط)3(.
تتوسـط قاعـدة حسـيني خـور »أميديـه« الجويـة الحدود اإليرانيَّة الشـرقية فـي مواجهة األراضي 
األفغانيـة، وتقـع قاعـدة مشـهد فـي الشـمال فـي مواجهـة الحـدود اإليرانيَّـة التركمانيـة، وقاعـدة 

))) خبرگزاری ایمن، "جیش العدل" و تداوم نا امنی در میرجاوه "استمرار انعدام األمن فی میرجاوه" تاریخ الوصول 
http://cutt.us/MqAhI ،0)/))/8)0)م

))) عزت اهلل عوتي، احمد سواررخش، ابعاد تهدید ونا امني در طول مرزهاي شرقي ایران با تأكید بر ترانزیت مواد مخدر “أبعاد 
التهدیدات وانعدام األمن على طول الحدود الشرقیة إلیران مع تأكید تجارة ترانزیت المخدرات”، تاریخ الوصول 0)/0)/8)0)م، 

(KQrqFL/https://bit.ly
))) شبكه خبر، امنیت مرزهاى شمال غرب، جنوب شرق وشمال شرق کشور بر عهده سپاه است، “أمن الحدود الشمالیة الغربیة 

(ZWo8/http://cutt.us ،والشمالیة الشرقیة مسؤولیة الحرس الثوري”، تاریخ الوصول 0)/))/8)0)م
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زاهـدان فـي الجنـوب فـي مواجهـة األراضـي الباكسـتانية، وقـد 
صـّرح العقيـد طيـار حميـد مصطفـوي قائـد قاعـدة حسـيني خور 
بـأن القاعـدة بهـا مـن اإلمكانيات ما يتناسـب مع حجم التهديدات 
ـة مـع تزايـد وجـود القـوات األجنبيـة فـي  التـي تواجههـا، بخاصَّ

األراضـي األفغانيـة.
ح بـأن القـوات الجويـة لـن تُخِلـي قاعـدة اللـواء الشـهيد  وصـرَّ
حسـيني خـور فـي بيرجنـد بشـكل كامـل، بـل سـتواصل تمركزهـا 
فيهـا، مـع نقـل بعـض طائـرات F5 وبعـض التجهيـزات العسـكرية 
الحـرب  معـدات  ـة  بخاصَّ القديـم،  المدنـي  بيرجنـد  مطـار  إلـى 
اإللكترونيـة، لتدعيـم قـوة االتصـال ببقيـة المطـارات فـي األقاليم 
خـور  حسـيني  اللـواء  قاعـدة  قائـد  يقـّدم  لـم  لكـن  اإليرانيَّـة)1(. 
ببيرجنـد سـبًبا منطقّيًـا لنقـل جـزء مـن قـوات القاعـدة الجويـة 
ة مع تقـارب الموقعين  إلـى مطـار بيرجنـد المدنـي القديـم، بخاصَّ

نسـبّيًا، فمطـار حسـيني خـور يقـع فـي شـمال شـرق مطـار بيرجنـد المدنـي القديـم.

القدرات العسكرية في قاعدة بيرجند
ال تتيـح المصـادر اإليرانيَّـة كثيـًرا مـن المعلومـات عـن قاعـدة بيرجنـد الجويـة، وال الطائـرات 
التـي تسـتقّر فيهـا، لكـن نظـًرا إلـى قصـر طـول مـدرج قاعدة حسـيني خـور )أميديه(، ورغبـة القوات 
اإليرانيَّـة فـي االسـتفادة مـن مـدرج مطـار بيرجنـد المدنـي، وهـو مـدرج واحـد غيـر مـزدوج، فسـوف 
تسـتخدمه بالتنـاوب مـع الرحـالت المدنيـة، مـع التمركـز فـي أرض المطـار القديـم المتوقـف عـن 
 F5 العمـل منـذ فتـرة. هـذا كلـه يشـير إلـى اسـتدعاء إيـران طائـرات أكثـر حداثـة وقـوة مـن طائـرات
ة  األمريكيَّـة القديمـة، وطائـرات F٧ الصينيـة التـي ال تعـدو كونهـا طائـرات تدريـب ال تصلح ألي مهمَّ

قتاليـة، التـي كانـت متمركـز فـي قاعـدة حسـيني خـور.
ونقـاًل عـن موقـع إيرانـّي يجمـع معلومـات عسـكرية عـن إيـران من المصـادر الغربية اإلسـرائيلية، 
ويطلـب مـن أعضائـه المشـتركين فـي الموقـع إضافة معلوماتهم ومشـاهداتهم عن القـوات اإليرانيَّة، 
تنقـل إيـران طائراتهـا ببـطء مـن قاعـدة حسـيني خـور »أميديـه« إلـى قاعدة بيرجند، كمـا تنقل بعض 
طائراتهـا مـن المناطـق الغربيـة إلـى شـرقّي إيـران مثـل طائـرات الميـراج وF14 وصاعقـه وشـفق، 
والطبيعـي أنـه لـن تُنَقـل طائـرات F14 إال فـي حـاالت الضـرورة، ألنهـا أفضـل الطائـرات لـدى إيران، 
وتعتمـد عليهـا بشـكل أساسـي فـي الجبهـة الغربيـة، وأشـار بعـض المواقـع اإلسـرائيلية إلـى وجـود 5 
طائـرات سـوخوي 2٧، وطائرتيـن سـوخوي 30، كانـت أُهِديَـت إلـى إيـران مـن فنزويـال فـي قاعـدة 
بيرجند الجديدة، وأشـار الموقع باالسـتناد إلى عالقة المدّون بأحد الطيارين بقاعدة مشـهد، إلى 
أن بعـض الطياريـن العامليـن بقاعـدة مشـهد الجويـة يُنَقلـون إلـى قاعـدة بيرجنـد الجديـدة، ويدّربون 

عـدًدا مـن الطياريـن هناك)2(.

))) ایرنا، فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی: متناسب با تهدیدها آمادگی داریم، “قائد القاعدة الجویة الشهید حسیني: لدینا 
http://cutt.us/EE(rq ،استعداد یتناسب مع حجم التهدیدات”، تاریخ الوصول 0)/0)/8)0)م

http://cutt.us/ZTymC ،سنترال كلوب، پایگاه هوایی جدید بیرجند را بیشتر بشناسیم، تاریخ الوصول 0)/))/8)0)م (((
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اإلضرار بتنمية اإلقليم
الجنوبيـة  خراسـان  بإقليـم  المحليـة  الصحافـة  عارضـت 
تمركـز الطائـرات الحربيـة فـي مطـار بيرجنـد، واعتبرتـه تدميـًرا 
إلغـاء 4٨ رحلـة سـياحية خـالل األشـهر  بعـد  القتصـاد اإلقليـم 
السـتة الماضيـة فـي أثنـاء تجهيز أرض المطـار لتمركز الطائرات 
الحربيـة، وقـد انخفضـت نسـبة َشـْغل الفنـادق إلـى ٧%، وفقـد 
القرويـون دخلهـم مـن بيـع الصناعـات اليدوية والهدايـا التذكارية، 
وأصبحت المدينة التي تبعد عن العاصمة طهران مسافة 1400 
كيلومتـر مهـددة بالعزلـة إذا مـا توقفـت جميـع الرحـالت الجويـة 
الداخليـة، فـي حيـن توقفـت الرحـالت الخارجيـة بشـكل كامـل، 
وقـد قـدرت الصحافـة الخراسـانية المحليـة الدخـل الـذي كانـت 
تحصـل عليـه مـن كل سـائح أجنبـي بمـا يعـادل 30 برميـل نفط)1(.
ـدت أن نقـل الطائـرات الحربيـة إلـى أرض المطـار القديـم  وأكَّ
فـي بيرجنـد يقضـي علـى المشـروعات التنمويـة التـي كان قـد ُخّطـط لهـا فـي هـذا الموقـع من حيث 
إنشـاء مدرسـة لتعليـم الطيـران المدنـي، ومشـروع التاكسـي الطائـر. وأنفقـت المحافظـة أموااًل على 
ـا يجعـل تحويـل أرض المطار القديم إلـى قاعدة جوية  تجهيـز البنيـة التحتيـة لتلـك المشـروعات، ِممَّ
رات المواطنيـن فـي تلـك  حربيـة بمثابـة إهـدار للمـال العـاّم، ويَُعـّد مـن قبيـل االسـتيالء علـى مقـدَّ
ـة مـع وجـود مـدرج واحـد فـي المطـار سـوف تسـتخدمه الطائـرات الحربيـة إلـى  المنطقـة)2(، بخاصَّ

جـوار المدنية.
إضافـة إلـى بعـد الضـرر االقتصـادي الـذي سـيلحق بمدينـة بيرجنـد وإقليـم خراسـان الجنوبيـة 
عموًمـا، ظهـرت اعتراضـات أمنيـة، ألن مخـازن احتياطـي الوقـود للمحافظـة أُنِشـئَت فـي منطقـة 
مجاورة شـمال شـرق المطار القديم، ومن المفترض أن تكون المناطق العسـكرية بعيدة عن مناطق 
تخزيـن الوقـود االسـتراتيجية)3(. ومـن الناحيـة القانونيـة فـإن تمركـز القـوات الحربية فـي المطارات 
المدنيـة يخالـف قـرار المجلـس األعلـى للتعميـر الصـادر فـي 14 مـارس 19٨5م الـذي ينـّص علـى 
ة  إخراج القواعد والمنشـآت العسـكرية من محيط المدن، ومنع إنشـاء أي منشـأة عسـكرية، بخاصَّ
المطـارات ومياديـن التدريـب فـي محيـط المـدن واألراضي المخصصة للتوسـع العمراني بالمدن)4(.

ت القيادات العسكرية تعنُّ
يَّـة القتاليـة لتمركـز القـوات اإليرانيَّـة فـي تلك المنطقة، كان مـن الممكن توفير بدائل  رغـم األهمِّ
أخـرى مـن قبيـل بنـاء مطـار حربـي جديـد، أو إعادة تأهيل مطار حسـيني خور »أميديـه«، وقد يرجع 

))) آواي خراسان جنوبي، ضربه سنگین به گردشگری استان، “ضربة موجعة لسیاحة اإلقلیم”، تاریخ الوصول 0)/))/8)0)م، 
http://cutt.us/Wgf(l

))) خراسان جنوبي امروز، ضربه نیروی هوایی به باند توسعه، “ضربة القوات الجویة لمدرج التنمیة”، تاریخ الوصول 
http://cutt.us/LXJ(7 ،0)/))/8)0)م

))) المرجع السابق نفسه.
http://cutt.us/ ،پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین ومقررات کشور، و.ارت راه وشهر سازی، تاریخ الوصول 0)/))/8)0)م (((
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ذلـك إلـى اسـتعجال القـوات الجويـة اإليرانيَّـة فـي تنفيـذ عمليـة نشـر قواتهـا مـع التلويـح بتسـهيل 
انتقـال العناصـر »الجهاديـة« مـن سـوريا إلـى الحدود اإليرانيَّة، أو الرغبـة اإليرانيَّة في زيادة الوجود 
ًبـا ألوضـاع مـا قبـل االنتخابات الرئاسـية األفغانيـة في أبريل  العسـكري علـى الحـدود األفغانيـة، ترقُّ
2019م، التـي سـتكون األهـّم فـي تاريـخ أفغانسـتان مـا بعـد االجتيـاح األمريكـّي لرغبـة الواليـات 
المتَّحـدة فـي إنهـاء الحـرب مـع طالبـان، والترتيبـات األساسـية التـي يجـب اتخاذهـا تمهيـًدا لذلـك، 
مـع اإلعـالن عـن محادثـات بيـن الواليـات المتَّحـدة وحركـة طالبـان، ورغبـة إيرانيَّـة فـي لعـب دور 
فـي هـذه المباحثـات، لكـن مـع هـذا المعالجـة العسـكرية لمطالـب المدنييـن فـي خراسـان الجنوبية، 
ظهـر النِّظـام اإليرانـّي، وتحديـًدا الجيـش اإليرانـّي، بمظهـر غيـر العابـئ بمشـكالت المواطنيـن، بـل 
والمتسـبب فـي زيـادة معاناتهـم فـي ظـّل أوضـاع اقتصاديـة منهـارة، واحتجاجـات شـعبية متواليـة 
ا علـى الغضـب  اعتراًضـا عليهـا، ولـم تقـّدم تصريحـات قائـد القـوات الجويـة بالجيـش اإليرانـّي رّدً
ـد أن أي قـرار يُتخـذ بشـأن األمـور العسـكرية ال يتـم إال  الجماهيـري فـي بيرجنـد جديـًدا، بـل أكَّ
بموافقـة المرشـد، وأن وجـود القـوات الجويـة فـي المطـارات المدنية أمر معتـاد في المدن اإليرانيَّة 
الصلبـة)1(،  للحـرب  بنفـس قـدر مواجهتهـا  الناعمـة  الحـرب  تواجـه  الجويـة  القـوات  الكبـرى، وأن 
ههـا ُكتَّـاب الصحـف المحليـة فـي خراسـان الجنوبيـة لتمركـز  فـي إشـارة إلـى االنتقـادات التـي وجَّ
الطائـرات الحربيـة فـي المطـار المدنـي، فـي اتهـام للصحافـة ووسـائل اإلعـالم بلعـب دور داعـم 

لجهـود أعـداء إيـران فـي إطـار الحـرب الناعمـة.

))) خاورستان، استقرار پایگاه هوایی در بیرجند جهت تأمین امنیت مردم “تمركز قاعدة جویة في بیرجند لتوفیر األمن للشعب”، 
http://cutt.us/hNOeZ ،تاریخ الوصول )/0)/8)0)م
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ْفط في إيران.. آلية العمل والمكاسب والتحديات أواًل: بورصة النِّ

بـدأت إيـران ببيـع نفطهـا الخـام فـي بورصـة طاقـة طهـران، قبـل أسـبوع واحـد مـن سـريان الحزمـة 
الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة عليهـا فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، وذلـك بعـد ترحيـب مرشـد 
الثـورة اإليرانيَّـة بدعـوة بيـع النِّْفـط الخـام للقطـاع الخـاّص، وتشـجيع الحكومـة علـى المضـي قدًمـا 
فـي األمـر، بهـدف تنويـع مصـادر بيـع السـلعة اإليرانيَّـة األهـّم، وخلـق منافـذ جديـدة لبيـع النِّْفـط، 
فـي ظـّل الحصـار األمريكـّي المفـروض ومواجهـة مـا يسـميه اإليرانّيون »االسـتكبار األمريكـّي«. هذه 
ليسـت المـرة األولـى التـي يبـاع فيهـا النِّْفـط لشـركات القطـاع الخـاص، إذ لجـأت حكومـة أحمـدي 
نجـاد إلـى األمـر ذاتـه فـي عـام 2012، وكانـت فـي طهران بورصة للطاقة أُنشـئَت فـي عام 2013 بعد 
العقوبـات الدوليـة علـى إيـران، وكان يُتـداول فيهـا أسـهم شـركات النِّْفط إضافة إلى شـركات الطاقة 
األخـرى بـكل أنواعهـا مـن غـاز وكهربـاء وفحـم مـن قبـل المسـتثمرين المحلييـن واألجانـب)1(. وكانـت 
حكومـة أحمـدي نجـاد اسـتعانت ببعـض رجـال األعمـال والسماسـرة لتسـويق النِّْفـط خـالل سـنوات 

حظـر تصديـر النِّْفـط اإليرانـّي إلـى الخـارج بـدًءا مـن 2012.
حالّيًـا تحـاول إيـران اعـادة تطبيـق نفـس الطريقـة مـع بعـض التغييـرات، إذ يتـم األمـر عـن طريـق 
ـة بشـرط امتالكهـا مصافـي تكريـر  عـرض شـحنات نفطيـة بكميـات محـددة للبيـع للشـركات الخاصَّ
وإال فلـن تسـتطيع الشـراء منًعـا للمضاربـة علـى السـعر، علـى أن ال تقـّل الشـحنة الواحـدة عـن 35 
ألـف برميـل )بعـد أن كان الحـّد األدنـى للشـراء 500 ألـف برميـل فـي عهد أحمدي نجـاد(، وعادة ما 
يكـون سـعر البرميـل أقـل مـن السـعر العالَمـي لحـدود قـد تصـل وأحياًنـا تزيـد علـى خمسـة دوالرات 
م الحكومـة اإليرانيَّـة  للبرميـل الواحـد، وهـو سـعر ُمغـٍري للغايـة للشـركات. وإلغـراء المشـترين تقـدِّ
تسـهيالت فـي السـداد تصـل إلـى 60 يوًمـا لسـداد العملـة األجنبيـة، بشـرط سـداد 20% مـن قيمـة 

https://goo.gl/UqAe(( .(0(( مارس (( ،Albawaba.com ،”حسیني، شمسدن،”افتتاح بورصة للطاقة في إیران (((
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النِّْفـط بالعملـة المحليـة و٨0% بالعمـالت األجنبيـة)1(.
بلـغ إجمالـي الدفعـة األولـى التـي عرضتهـا وزارة النِّْفـط للبيـع فـي الثامـن والعشـرين مـن أكتوبـر 
مليـون برميـل، ومنـذ ذلـك التاريـخ وحتـى قبـل منتصـف نوفمبـر كان إجمالـي مـا ِبيـَع ٧00 ألـف 
برميـل)2(، أي ٧0% مـن الدفعـة التـي عرضتهـا فـي خـالل مـدة زمنيـة قدرهـا 15 يوًمـا، وبسـعر نحـو 
65 دوالًرا للبرميـل، وقـت أن كان متوسـط سـعر خـام برنـت خـالل الفتـرة ٧3 دوالًرا للبرميـل )أي 
أقـل بــ11% مـن السـعر العالَمـي(، تعـادل هـذه الكميـة مـا اسـتوردته دولـة واحـدة كالصيـن خـالل يوم 
واحـد فقـط، خـالل الفتـرة مـن ينايـر إلـى مايـو الماضييـن. قبـل أن ينخفض إجمالي صـادرات إيران 
بعـد العقوبـات األمريكيَّـة مـن 2.5 مليـون برميـل إلـى قرابـة مليـون ومئـة ألـف برميـل يومّيًـا خـالل 

شـهر نوفمبـر 201٨م.
بيـع النِّْفـط الخـام اإليرانـّي كسـلعة للقطـاع الخـاّص أمـر لـه مكاسـب إليـران بالطبـع، وأمامـه 
تحديـات أيًضـا، فحتـى لـو كان سـعر البيـع منخفًضـا عـن السـعر العالَمـي، فإنه أفضـل لخزينة إيران 
مـن تراكـم مخـزون النِّْفـط بـال شـك، ويـرى محللـون أن تعامـل القطـاع الخـاّص مـع شـحنات صغيـرة 
ـب الواليـات المتَّحـدة لهـا، ويُخِفـي ُهويـة المشـترين بدرجـة أكبـر مـن التعامـل مع  ـب عمليـة تعقُّ يصعِّ

بهـا وفـرض عقوبـات علـى المشـترين. شـحنات نفـط كبيـرة مـن الممكـن تعقُّ
مـن زاويـة أخـرى فـإن األمـر ال يخلـو مـن تحديـات جـادة، منهـا أن المصافـي العالَميـة ليسـت 
مسـتعدة للتعامـل مـع القطـاع الخـاّص وتفضـل التعامـل مباشـرًة مـع شـركة النِّْفـط الحكوميـة، َوْفًقـا 
ـة  لبعـض المسـؤولين الرسـمّين فـي الشـركة الوطنيـة اإليرانيَّـة)3(، عـالوة علـى أن حاجة إيران الماسَّ
ـل مخاطـرة شـراء نفطهـا قـد تجعلهـا فريسـة لمحـاوالت اسـتغالل وتُضِعـف  إلـى ُمشـتٍر يقبـل تحمُّ
قدرتهـا التفاوضيـة، فقبـل 3-4 سـنوات كانـت الهنـد مدينـة إليـران بمبالـغ كبيـرة مقابل شـراء النِّْفط 
اإليرانـيّ لـم تتمكـن مـن تحويلهـا إلـى إيـران بسـبب العقوبـات الدوليـة، فُحّولَـت إلـى الروبيـة الهنديـة 
ـا يضطـّر إيـران إلـى شـراء منتجـات  وتراكمـت حتـى وصلـت إلـى مـا يعـادل 6 مليـارات دوالر)4(، ممَّ
هنديـة إذا مـا أرادات الحصـول علـى تعويـض عـن مسـتحقاتها الماليـة التـي ال تتمكـن مـن تحصيلهـا 
نقـًدا. وقـد تـؤدي منافسـة القطـاع الخـاّص للقطـاع الحكومـي فـي األسـواق الخارجيـة إلـى خلـق قوة 
مفاوضة/مسـاومة Bargaining power للمشـتري يضغـط بهـا للحصـول علـى أفضل األسـعار لتعامله 
ب القطـاع الخـاّص علـى مشـكلة النقـل والشـحن  مـع بائَعيـن لنفـس السـلعة. هـذا بالطبـع إذا مـا تَغلَـّ

إلـى أسـواق المسـتهلكين.
وتثيـر نقطـة السـداد اآلجـل تسـاؤالت حـول كيفيـة ضمـان السـداد وعـدم تكـرار أخطـاء سـابقة، 
ـة أن ٨0% مـن قيمـة النِّْفـط سـتكون بالعمـالت األجنبيـة، وكيـف سـيحصل القطـاع الخـاّص  بخاصَّ
علـى العملـة األجنبيـة فـي ظـّل الحصـار المالـي األمريكـّي ونقـص خبرتـه مقارنـة بالشـركات التابعـة 
للحكومـة؟ ومـا الضامـن لعـدم خلـق “بابـك زنجانـي” آَخـر، إذ اسـتغّل رجـل األعمـال اإليرانـّي بابـك 

))) قورشون، محمد، “للمرة األولى.. إیران تعرض نفطها للبیع عبر بورصة طهران للطاقة”، وكالة األناضول، 8) أكتوبر 8)0). 
https://goo.gl/jfgkbz

))) موقع وزارة النفط اإلیرانیة: “روش 700 هزار بشکه نفت  خام در بورس انرژی/ بورس، ساده ترین راه برای خرید نفت است 
nioc.ir.، https://goo.gl/kHgaQF ،(بیع 700 ألف برمیل من النفط الخام في البورصة أسهل طریقة لبیع النفط(

))) بي بي سي فارسي: “عرضه نفت در بورس، آیا بخش خصوصی می  تواند تحریم های آمریکا را دور بزند؟ )عرض النفط في 
https://goo.gl/g(nZqm .(0(8 نوفمبر (. ،BBC.com ،(البورصة، هل یمكن للقطاع الخاص التحایل على العقوبات

 ( ،sputniknews.com (محمد، زهرة: “آیا فروش نفت ایران در بورس موفق می شود؟ )هل تبیع إیران النفط في البورصة؟ (((
(QpTx0b/https://bit.ly ،(0(8 نوفمبر
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زنجانـي تعـاون وزارة النِّْفـط معـه لتسـويق الخـام بالخـارج فـي أثنـاء الحظـر النِّْفطـي في عـام 2012، 
د للحكومـة إال 1٨0 مليـون دوالر ثمًنا لها،  وحصـل علـى مـا يزيـد علـى مليـون برميـل نفـط، ولـم يسـدِّ

فـي حيـن تزيـد قيمتهـا علـى 3 مليـار دوالر)1(.

ثانًيا: التطورات القطاعية خالل الشهر

ْفط قطاع النِّ
ركـزت الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى قطاعـات مختلفـة فـي االقتصـاد اإليرانـّي 
بمـا فيهـا القطـاع النِّْفطـي، فشـملت المعامـالت المتعلقـة بالبتـرول مـع شـركات النِّْفـط اإليرانيَّـة 
وشـركة نفـط إيـران للتبـادل التجـاري، وشـركة الناقـالت اإليرانيَّـة الوطنيـة، بمـا فـي ذلـك شـراء 
النِّْفـط والمنتجـات النِّْفطيـة والمنتجـات البتروكيماويـة مـن إيـران. إال أن الواليـات المتَّحدة اسـتثنت 
ثماني دول من هذه العقوبات، وعلى الرغم من اسـتثناء أمريكا لثماني دول من العقوبات والسـماح 
لهـا باسـتيراد النِّْفـط مـن إيـران، وهـذه الـدول الثمانـي تُعتبـر أكبـر مسـتوردي النِّْفـط اإليرانـّي إذ 
تشـكل نسـبة وارداتهـا منـه مـا يقـارب ٧5% مـن حجـم إجمالـي صـادرات النِّْفـط اإليرانيَّـة)2(، فـإن 
الصـادرات النِّْفطيـة تراجعـت لمئـات آالف براميـل النِّْفـط يومّيًـا مـع بدايـة دخـول الحزمـة الثانيـة 
مـن العقوبـات األمريكيَّـة حيِّـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن شـهر نوفمبـر، وتناقـل بعـض وسـائل اإلعـالم 

ل مليـون برميـل يومّيًـا. العالَميـة أن الصـادرات اإليرانيَّـة تراجعـت بمعـدَّ
وقـد صـرح نائـب الرئيس اإليرانـّي جهانغيري 
المقبـل  للعـام  موازنتهـا  ت  أعـدَّ إيـران  بـأن 
حصـة  فيـه  تزيـد  ال  نحـو  علـى   2019/2020
.)3(%25 علـى  الميزانيـة  فـي  النِّْفطيـة  العوائـد 
الخـاّص  الممثـل  ذكـر  السـياق  ذات  وفـي 
إيـران  للشـؤون  األمريكيَّـة  المتَّحـدة  للواليـات 
علـى  األمريكيَّـة  العقوبـات  أن  هـوك  برايـان 
صـادرات  قلََّصـت  اإليرانّييـن  النِّْفـط  مشـتري 
إيـران إلـى أكثـر مـن مليـون برميـل يومّيًـا مقارنـة 
ل اإلنتـاج خـالل األشـهر السـتة الماضيـة،  بمعـدَّ
َرت انخفـاض الصادرات اإليرانيَّة من 2.5  إذ قـدَّ
مليـون برميـل إلـى قرابـة مليون ومئـة ألف برميل 
يومّيًـا خـالل نوفمبـر 201٨م، وهـو مـا يتفـق مـع 
العالَمـي  الطاقـة  بيانـات  مـزود  تحليـالت موقـع 

ل الفعلـي لصـادرات النِّْفـط اإليرانيَّة في شـهر نوفمبر أعلى  “plattes” الـذي يتوقـع أن يكـون المعـدَّ

))) بي بي سي فارسي، عرض النفط في البورصة، مرجع سابق.
http://cutt. ((0(8 Nov 9 (”Reuters,“ FACTBOX-The knowns and unknowns of U.S. Iran oil sanction waivers (((

8q8Kd/us
https://bit. (November((,(0(8(”%(( is about 98 Iran international, ”the share of oil revenues in budget (((

(rs(TKd/ly
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مـن ٨00 ألـف برميـل فـي اليـوم بسـبب إغـالق سـفن نقـل النِّْفـط اإليرانيَّـة أجهـزة اإلرسـال والتعقب 
لتجنُّـب أنظمـة الرقابـة الدوليـة، ومـن المرجـح أن تكـون عمليـات التصديـر أقـرب إلـى 1.1 مليـون 
ـر التعاقـدي مـع اليابـان وكوريـا الجنوبيـة)1(.  برميـل فـي اليـوم خـالل هـذا الشـهر، نظـًرا إلـى التأخُّ
سـة »برنشـتاين« ألبحـاث الطاقـة أن يتـراوح حجـم صـادرات النِّْفـط  وفـي هـذا السـياق رجحـت مؤسَّ
اإليرانيَّـة خـالل فتـرة اإلعفـاء الممتـدة إلـى 1٨0 يوًمـا، بيـن 1.4 و1.5مليـون برميـل يومّيًـا)2(. وعلـى 
أثـر انسـحاب شـركة توتـال الفرنسـية مـن مشـروع تطويـر المرحلـة الحاديـة عشـرة مـن حقـل بـارس 
الجنوبـي، أشـار وزيـر النِّْفـط اإليرانـّي بيجـن زنغنـه إلـى إن شـركة “سـي إن بي سـي” الصينية حلَّت 
َرت  رسـمّيًا محـل توتـال، ولكنهـا لـم تبـدأ عملهـا بعـد، وعلى حسـب مـا نقلته وكالـة إيرنا اإليرانيَّـة ُقدِّ
تكلفـة المشـروع بــ4.٨ مليـار دوالر، وتقـدر حصـة شـركة النِّْفـط الوطنيـة الصينيـة بــ٨0.1% مـن 

المشـروع)3(.
مـن جانـب آخـر توقفـت صـادرات الغـاز مـن إيران إلى العـراق، وذلك لألضـرار التي لحقت بخط 
األنابيـب بسـبب الزلـزال. جديـر بالذكـر أن قيمـة صـادرات الغـاز اإليرانـّي تبلـغ 3.٧ مليـار دوالر، 
وسـوف يتعامـل العـراق تجارّيًـا مـع إيـران بالدينـار العراقـي، ويرجح عديد من الخبـراء أن يكون ذلك 
سـبًبا فـي حصـول العـراق علـى فتـرة إعفـاء إضافيـة بعـد الــ45 يوًمـا التـي حصـل عليهـا إعفـاًء أولّيًا 

السـتيراد الغـاز من إيـران)4(.

ْفطية القطاعات غير النِّ
وفـي ضـوء أبـرز التطـورات غيـر النِّْفطيـة، أثـرت الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى 
أداء عديـد مـن قطاعـات االقتصـاد اإليرانـّي، إذ كان التأثيـر مباشـًرا علـى شـركات تشـغيل المواني، 
المركـزي  البنـك  مـع  األجنبيـة  الماليـة  سـات  المؤسَّ ومعامـالت  السـفن  وبنـاء  الشـحن  وقطاعـات 
ـا أثَّـر علـى مسـتوى معيشـة الشـعب  سـات الماليـة اإليرانيَّـة وخدمـات التأميـن، ِممَّ اإليرانـيّ والمؤسَّ
ة  ، وتَسـبَّب فـي احتجاجـات وإضـراب عن العمل في عـدد من القطاعات الحكومية والخاصَّ اإليرانـيّ

فـي المحافظـات اإليرانيَّـة.

 Meghan Gordon, S&PGloba.plattes“ US State Department says Iranian oil exports will fall further ‘very (((
http://cutt.us/xZdyF ((9Nov(0(8(”soon

http://cutt.us/prDB( ,((0(8 ,9 Reuters,“ The knowns and unknowns of US-Iran oil sanction waivers“( November (((
 ,((0(8 ,(( Iran says China’s CNPC replacing France’s Total in gas project“( November-( Reuters,“ UPDATE (((

http://cutt.us/wsXbI
http://cutt.us/ ,((0(8 ,(8 Reuters,“ Iran halts gas exports to Iraq for pipeline repairs –ministry“( November (((

Bl0BR
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األزمـة  هـذه  أثـارت  وقـد 
النِّظـام  محاولـة  االقتصاديـة 
فـي  إصالحـات  إيجـاد  اإليرانـيّ 
ومحاولـة  االقتصـادي  األداء 
التجـارة  لمواصلـة  طريقـة  إيجـاد 
هـذه  ومـن   ، األوروبـيّ االتِّحـاد  مـع 
المحـاوالت التصديـق على معاهدة 
انقسـام  فـي  تسـببت  التـي   FATF
الـرأي فـي النِّظـام اإليرانـّي، فتيـار 
عرقلـة  فـي  مسـتمّر  المحافظيـن 
لعـدة  المعاهـدة  علـى  التصديـق 
أسباب، من أهمها ضمان استمرار 
للمليشـيات  مالّيًـا  إيـران  دعـم 
التابعـة إليـران فـي المنطقـة، وِمـن 

ثَـمَّ تسـتخدم هـذه المليشـيات كأوراق ضغـط علـى االتِّحـاد األوروبـّي لالسـتمرار فـي االتفـاق النووي 
أو إيجـاد قنـاة ماليـة للتبـادل التجـاري والخـروج بأقـل الخسـائر مـن العقوبـات االقتصاديـة، لهـذا 
يواجه وزير الخارجية اإليرانّي جواد ظريف حملة شرسـة من تيَّار المتشـددين بسـبب اعترافه بأن 
غسـل األمـوال حقيقـة فـي إيـران، مشـدًدا علـى ضرورة التصديـق على المعاهدة)1(. في هذا السـياق 
قـال روحانـي يـوم األربعـاء 21 نوفمبـر 201٨: »لمـاذا نتحـارب مًعـا بشـأن أمـور واضحـة؟ يجـب أن 

األمـوال«)2(. غسـل  أمـام  الطريـق  وإغـالق  الفسـاد  مـن  للَحـّد  جميًعـا  نسـعى 
وفـي مـا يخـّص أداء قطـاع البنـوك، اعتبـر الناشـط االقتصادي اإليرانّي حسـين زعفـر أن النِّظام 
البنكـي فـي إيـران مفلـس، وقـال: »تسـتغل بنـوك الدولـة 30-33% مـن المنتجيـن مـن أجـل تعويـض 
البنـوك فـي  البرلمـان«، معتبـًرا إجـراءات  جـزء مـن إفالسـها، وبـإذن واطـالع المسـؤولين ونـواب 
إيـران عمليـات نصـب واحتيـال رائجـة وتتمتَّـع بدعـم البنـك المركـزي والمسـؤولين. وأضـاف: »يُتوقع 
أن تشـهد إيـران انهيـاًرا فـي القطاعـات اإلنتاجيـة، وسيتسـع نطـاق موجـة البطالـة أيًضـا)3(. وفـي 
ح رئيـس الغرفـة التجاريـة الصينيـة اإليرانيـة عسـكر  ذات السـياق، ونقـاًل عـن وكالـة »تسـنيم«، صـرَّ
أوالدي بـأن مشـكلة تجـار إيـران فـي التعامـل البنكـي مـع الصيـن سـوف تَُحـّل، موضًحـا أنـه سـيبدأ 
بنـك صينـي معامالتـه مـع إيـران ابتـداًء مـن منتصـف ديسـمبر 201٨م)4(. وفـي مـا يتعلـق بصناعـة 
النقـل الجـوي ذكـر مسـاعد وزيـر الطـرق والتعميـر رئيـس هيئـة الطيـران المدنـي علي عايـد زاده أن 
العقوبـات األمريكيَّـة اسـتهدفت صناعـة النقـل الجـوي فـي إيـران، مشـيًرا إلـى أنهـم سـيلتفون علـى 

نهـم مـن تقديـم خدمـات أفضـل)5(. هـذه العقوبـات علـى النحـو الـذي يمكِّ

http://cutt.us/PbldQ ,((0(8 ,(( Financial Times, “ US sanctions stoke Iranian power struggle“( November (((
))) إیسنا، همه باید تالش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم/چرا بر سر مسایل روشن با هم می جنگیم، تاریخ الوصول 

http://cutt.us/bZ8rM ،0)/))/8)0)م
https://goo.gl/iMqNrS( ((,((,(0(8 ( “ Hussein Raghbar, ”Ragher: Banks in Iran are bankrupt (((

))) تسنیم، عسگراوالدی: مشکل بانکی ایران با چین حل شد/آغاز مبادالت پولی از ۱۱ آذر، تاریخ الوصول 0)/))/8)0)م، 
http://cutt.us/fQ0wp

((,(0(8 Iranonline,“ The purchase of the aircraft continues despite sanctions“( December (((
(DPd(E8/https://bit.ly

25 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2018

http://cutt.us/PbldQ
http://cutt.us/bZ8rM
https://goo.gl/iMqNrS
http://cutt.us/fQ0wp
https://bit.ly/2DPd4E8
https://bit.ly/2DPd4E8


مؤّشرات كلية
م في إيران سيزداد بنسبة 40% هذا العام )صندوق النقد الدولي 11/13/201٨(.	   التضخُّ
 نسبة البطالة بين الشباب المتعلم من 50% إلى 63% )موقع راديو زمانه 11/30/201٨(.	 
 نسـبة البطالـة بيـن الشـابات المتعلمـات فـي مختلـف المحافظـات وصـل إلـى ٧٨% )موقـع راديـو 	 

زمانه11/30/201٨(
 نسـبة البطالـة سـترتفع مـن 13% هـذا العـام إلـى 14.3% العـام المقبـل )صنـدوق النقـد الدولـي 	 

.)201٨/11/13
بنسـبة %1.5، 	  )201٨( سـيكون سـلبّيًا  العـام  هـذا  إيـران  فـي  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  نمـو   

.)201٨/11/13 الدولـي  النقـد  )صنـدوق  سـلبّيًا   %3.6 إلـى  ليصـل   2019 عـام  سـوًءا  وسـيزداد 
 ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خالل االثني عشر شهًرا الماضية بنسبة 60% )إحصاءات 	 

البنك المركزي اإليرانيّ(.
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في وقت تتعرض فيه إيران لعقوبات اقتصادية ُوصفت باألشـد منـذ الرابع من نوفمبر 
ـة تحركاتهـا وأنشـطتها اإلقليميـة فـي العـراق وسـوريا  2018، تكثـف القيـادة اإليرانيَّ
للحفـاظ علـى مكتسـباتها وضمـان تنفيـذ بقيـة مخططاتهـا للبقـاء طويـل األمـد فـي 
الدولتيـن المركزيتيـن فـي المشـروع التوسـعي اإليرانـّي، ففـي العـراق تسـعى لضمـان 
ة، كوجود الحشد  ة الهوى تحافظ على المكتسـبات اإليرانيَّ حكومة عراقية األصل إيرانيَّ
ة  الشعبي على السـاحة السياسـية العراقية، والموقف العراقي من العقوبات األمريكيَّ
علـى إيـران، وعالقاتهـا التجاريـة مـع العـراق، وفـي سـوريا تكثـف بشـدة سياسـة التغييـر 
الديموغرافـي لصالح المكون الشـيعي على حسـاب الغالبية السـنية مـع رفضها خروج 
الميليشـيات لضمـان اسـتمرارية سـيطرتها علـى المشـهد الميدانـي ومفاصـل الدولـة 
السـورية في المرحلة الجديـدة، في حيـن في اليمـن وبعد مماطـالت ومراوغـات عديدة 
وافق الحوثيـون على الجلوس إلـى طاولة المفاوضات بالسـويد في ديسـمبر 2018، ولم 
ص نفـوذ الحوثييـن مقابل تنامي  يتم ذلـك دون ضوء أخضـر إيرانـّي، إدراًكا من إيـران لتقلُّ
كروت قـوة الحكومة اليمنية الشـرعية المدعومة مـن التحالف العربي لدعم الشـرعية 

في اليمن.



 المحور األول: 
ة في العراق موقف الحكومة العراقية الجديدة من المكتسبات اإليرانيَّ

ل تغييـر الحكومـات نقطـة فارقـة في تاريخ العالقات بيـن وحدتين دوليتين أو أكثر،  عـادًة مـا يشـكِّ
فقـد تلجـأ الحكومـات الجديـدة إلـى تغييـر أو اسـتمرارية أجندة وأدوات تنفيذ السياسـتين الداخلية 
والخارجيـة تجـاه وحـدة دوليـة أو أكثـر، وذلـك حـّق سـيادّي أصيـل فـي أن تصنـع الحكومـة الجديـدة 
ـق مصالـح الدولـة، فقـد تحتفـظ الحكومـة الجديـدة بعالقـة جيـدة  سياسـتها الخارجيـة وفـق مـا يحقِّ
مثـاًل مـع وحـدة دوليـة مـا فـي المحيـط اإلقليمـي أو الدولـي، وفي هذه الحالة تعطـي أولوية للحفاظ 

علـى المكتسـبات والمصالـح المتبادلة معها.
وقـد تلجـأ أيًضـا إلـى تغييـر سياسـتها الخارجيـة تجـاه تلـك الوحـدة الدوليـة، وفـي هـذه الحالـة 
قـد تتبنـى سياسـة االبتعـاد أو التـوازن تجاههـا لصالـح وحـدة دوليـة أخـرى، ممـا قـد يثيـر هواجـس 
تلـك الوحـدة علـى مكتسـباتها ومصالحهـا، وهذا يفسـر التحـركات الحثيثة لبعض الوحـدات الدولية 
ة الدول ذات النزعة التوسعية- في أثناء تشكيل الحكومات الجديدة في الدول المجاورة أو  -بخاصَّ
الصديقـة أو الحليفـة أو المعاديـة، لتشـكيل حكومـة تحافـظ علـى عالقاتهـا ومكتسـباتها ومصالحها 

العليـا لديها.
ارتباًطـا بمـا سـبق، لعبـت إيـران دوًرا بـارًزا قبـل وفـي أثنـاء تشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديـدة 
بقيـة  تنفيـذ  اإليرانيَّـة وضمـان  المكتسـبات  للحفـاظ علـى  وذلـك  إيرانيَّـة،  بغيـة تشـكيلها بخلطـة 
المخططـات اإليرانيَّـة بإرسـاء الممـّر األرضـي الـذي يربـط طهـران بالبحـر المتوسـط عبـر العـراق 
وسـوريا، لذلـك سـوف نوضـح موقـف الحكومـة العراقيـة الجديـدة من المكتسـبات اإليرانيَّـة، ثم دور 

الجهـود السـعوديَّة لعـودة العـراق لمحيطـة العربـي.

ة في العراق أوًل: المكتسبات اإليرانيَّ

إلـى  العـراق  فـي  اإليرانـّي  التوغـل  يعـود 
الغزو األمريكّي للعراق عام 2003، ومنذ تلك 
الفتـرة حتـى وقتنـا الراهـن اسـتخدمت إيـران 
الخشـن  ومنهـا  الناعـم  منهـا  متعـددة  أدوات 
لتنفيـذ مخططاتهـا وتحقيـق طموحاتهـا فـي 
َقـت  عـراق مـا بعـد صـدام حسـين، وقـد حقَّ
عديـدة  مكتسـبات  األدوات  تلـك  خـالل  مـن 
فـي العـراق، أولهـا سـيطرتها علـى الحــــشد 
الشـــعبي المنتشـر فـي ربـوع الدولة العراقية، 
االسـتراتيجية،  المناطـق  فـي  سـيما  ال 
بيـن  الواسـعة  الحـدود  علـى  والسـيطرة 
البلديـن التـي تمتـّد إلى مسـافة 1599 كلم)1(، 
السـاحات  فـي  التحكـم  إليـران  يتيـح  ممـا 

(((  The Central Intelligence Agency , The World Facebook, Iraq, border countries , Accessed (0(8/((/(7, 
 https://bit.ly/(0vLnlh
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العراقية-اإليرانيَّـة. المصالـح  تعارضـت  إذا  بتفجيرهـا  والتهديـد  الحيويـة  الجغرافيـة 
اء سيطرة المكوِّن  ة-العراقية القوية جرَّ ويتمثل ثاني المكتسبات اإليرانيَّة في العالقات اإليرانيَّ
الشـيعي علـى رئاسـة الحكومـة العراقيـة منـذ الغـزو األمريكـّي للعـراق، وهـو مـا ترتـب عليـه تحويـل 

بوصلـة السياسـة الخارجيـة العراقيـة تجـاه إيـران مقابـل االبتعـاد عن المحيـط العربي.
ثالث المكتسبات حصول التحالفات السياسية الموالية إليران، ل سيما تحالف الفتح بزعامة 
مـة بـدر هـادي العامـري، علـى ثانـي أكبـر عـدد مقاعـد فـي البرلمـان العراقـي لعـام 201٨  قائـد منظَّ
بحصولـه علـى 4٧ مقعـًدا مـن مقاعـد البرلمـان الجديـد، فضاًل عن عدد مـن المناصب الوزارية في 
الحكومة الجديدة)1(، مما يعني وصول الذراع السياسـية للحشـد الشـعبي -الحليف األقرب إليران- 
إلـى السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية فـي العـراق، وهـو مـا يزيـد فـرص تأثيـر الحشـد الشـعبي على 
لـه تأثيـر فـي تعييـن  المعادلـة السياسـية، ألنـه بوصـول ذراعـه السياسـية إلـى البرلمـان سـيكون 
الـوزراء فـي الحكومـة الجديـدة، وإمكانيـة تعطيـل القوانيـن حـال تعارضهـا مـع األجنـدة اإليرانيَّـة، أو 
المسـاعدة فـي تمريـر القوانيـن التـي تراعـي المصالح اإليرانيَّة، فضاًل عـن القدرة على التأثير على 

القـرارات الحكوميـة أو تأييدهـا لصالـح األجنـدة اإليرانيَّة.
بـارزة  إيرانيَّـة  أدواًرا  وبعـد تشـكيلها  لذلـك يالَحـظ عنـد تشـكيل كل حكومـة عراقيـة جديـدة 
لتشـكيلها علـى الهـوى اإليرانـّي للحفـاظ علـى المكتسـبات اإليرانيَّـة، ويعكـس ذلـك تشـديد المرشـد 
علـي خامنئـي فـي أثنـاء اسـتقباله الرئيـس العراقـي الجديـد برهم صالح فـي 1٧ نوفمبر 201٨ على 

ضـرورة الحفـاظ علـى الحشـد الشـعبي فـي العـراق)2(.

ة ثانًيا: موقف الحكومة العراقية الجديدة من المكتسبات اإليرانيَّ

أعلنـت الحكومـة العراقية الجديدة 
برئاسـة عـادل عبـد المهـدي موقفهـا 
الشـعبي  الحشـد  اسـتمرارية  تجـاه 
إيـران،  علـى  األمريكيَّـة  والعقوبـات 
رفضـت  بالحشـد،  يتعلـق  مـا  ففـي 
بيـان  فـي  العراقيـة  الخارجيـة  وزارة 
لهـا علـى موقـع التواصـل االجتماعـي 
)تويتـر( فـي 3 نوفمبـر 201٨ مطالبـة 
بغـداد  فـي  األمريكيَّـة  السـفارة 
الشـيعية  الميليشـيات  سـالح  بنـزع 

وتسـريحها، معتبـرة ذلـك تجـاُوًزا لألعـراف الدبلوماسـية واالحتـرام المتبـادل لسـيادة الـدول كمبـدأ 
الدولـي)3(. القانـون  فـي  راسـخ 

 )))  السومریة نیوز، باالنفوغراف.. تعرف على التقسیم الوزاري الجدید ، ))/0)/8)0)، تاریخ االطالع: )/))/8)0)،
 https://bit.ly/(JAIiPY

)))  اینترنشنال، خامنه ای خواستار حفظ نیروهای »حشد الشعبی« در عراق شد، ۲۷ آبان ۱۳۹۷، تاریخ االطالع: 7)/))/8)0)، 
https://bit.ly/(Uab(YD

)))  الخارجیة العراقیة )@Iraqimofa)، مشاركة على تویتر، ) نوفمبر 8)0)، الوقت: )),)) صباًحا، تاریخ االطالع: 8)/))/8)0). 
https://bit.ly/(E0tMkH
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ـة، فقـد أعلـن عبـد المهـدي فـي 21 نوفمبـر  أمـا فـي مـا يتعلـق بالموقـف مـن العقوبـات األمريكيَّ
201٨ »أن العـراق ليـس جـزًءا مـن منظومـة العقوبـات األمريكيَّة ضـّد إيران«، مبرًرا رفضه العقوبات 
األمريكيَّـة بكونهـا عقوبـات منفـردة ال أمميـة)1(، وقبلهـا أعلنـت السـفارة األمريكيَّـة فـي بغـداد علـى 
حسـابها الرسـمّي بموقـع فيسـبوك بتاريـخ 10 نوفمبـر 201٨ أن الواليـات المتَّحـدة منحـت العـراق 

ًتـا مـن العقوبـات لمـدة 45 يوًمـا يسـمح للعـراق باالسـتمرار فـي شـراء الغـاز الطبيعـي)2(. إعفـاء مؤقَّ
وارتباًطا بما سـبق، كشـفت وكالة أنباء طالب إيران )إيسـنا( عن اشـتراط أمريكّي على الحكومة 
العراقيـة مقابـل اإلعفـاء مفـاده أن عملـة التعامـل فـي الـواردات مـن إيـران تكـون العملـة العراقيـة ال 

بالدوالر األمريكّي)3(.
ويرجـع الرفـض العراقـي للعقوبـات األمريكيَّـة إلـى اعتمـاد العـراق بشـكل رئيسـي علـى اسـتيراد 
حصـة مـن الكهربـاء والغـاز مـن إيـران لتأميـن الوقـود لمحطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة، إذ يحتـاج 
العـراق إلـى 22 ألـف ميغـاوات يومّيًـا لتغطيـة حاجتـه الفعليـة مـن الكهربـاء، فـي حيـن أنـه ينتـج 11 
ألـف ميغـاوات يومّيًـا، ويسـتورد مـن إيـران نحـو 1000 ميغـاوات يومّيًـا للمسـاهمة فـي تغطيـة عجـز 
بالغـاز  تعمـل  العراقيـة  الكهربـاء  إلـى أن 20% مـن مولـدات  الداخلـي)4(، وتجـدر اإلشـارة  إنتاجـه 

المسـتورد مـن إيـران.
السـؤال هنـا: لمـاذا أمهلـت واشـنطن العـراق مـدة السـتيراد الغـاز والكهربـاء مـن إيـران؟ هـل هذا 
ـا أن توقيـع العقوبـات علـى العـراق سـيفاقم أزمـة الكهربـاء التـي تسـببت  القـرار يعكـس إدراًكا أمريكّيً
ـا  مـع أزمـات أخـرى فـي انـدالع االحتجاجـات بالمحافظـات الجنوبيـة ذات الغالبيـة الشـيعية، ِممَّ
يـؤدِّي إلـى اسـتغالل إيـران األزمـة التـي سـاهمت فـي إشـعالها بوقفهـا حصـة العـراق مـن الكهربـاء 
ـر بغـداد عـن دفـع المسـتحقات الماليـة لطهران والتي تجاوزت مليـار دوالر)5(، وترويج أن  بسـبب تأخُّ

واشـنطن تتحمـل األزمـة بتوقيعهـا العقوبـات، ممـا يتيـح إليـران توسـيع النفـوذ فـي العـراق؟
أم إن واشـنطن تريـد تفويـت الفرصـة علـى إيـران التـي كانـت ترغـب فـي اسـتخدامها كجـزء مـن 
مسـاعيها للتقـارب مـن عبـد المهـدي وضمـه إليهـا مقابـل اسـتعدائه علـى الواليـات المتَّحـدة، وذلـك 
مـن خـالل إيصـال رسـالة إيجابيـة إلـى رئيـس الـوزراء الجديـد بـأن اإلدارة األمريكيَّـة ال تهـدف إلـى 

تفاقـم األزمـات فـي المحافظـات الجنوبيـة مـع توليـه مهـاّم منصبـه؟
وفـي ظـّل قصـر مهلـة السـماح األمريكيَّـة للحكومـة العراقيـة، وهـي 45 يوًمـا، مـع انتفـاء الميـزة 
العراقيـة  للحكومـة  اإليرانيَّـة  الكهربـاء  علـى حصـة  العقوبـات  فـرض  مـن  الكبيـرة  االسـتراتيجية 
ـره من حصة  بالنسـبة إلـى الواليـات المتَّحـدة، مـع عـدم وجـود بديـل سـريع عـن إيـران لتوفيـر مـا توفِّ
كهربـاء للعـراق علـى أقـّل تقديـر فـي التوقيـت الراهـن، فمـن المرجـح تمديـد إعفـاء العـراق مـن 

)))  وكالة األنباء العراقیة )واع)، عبد المهدي: العراق لیس جزًءا من العقوبات األمیركیة المفروضة على إیران، 0) نوفمبر 8)0)، 
تاریخ االطالع: KCaS((/https://bit.ly ،(0(8/((/(7) ، ولالطالع على فیدیو لتصریحات عبد المهدي یمكن مطالعة الرابط التالي: 

https://bit.ly/(BBKa8P
(((  U.S. Embassy Baghdad, U.S. Embassy Baghdad staff explains the facts about Iran sanctions, Nov (0(8 ,8, 
Accessed (0(8/((/(8, https://bit.ly/(DRG(Tg

)))         خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا)، عراق هم از تحریم  های نفتی ایران معاف شد”استثناء العراق من عقوبات إیران 
(zn(Wym/https://bit.ly ،(0(8/((/(7 :النفطیة”، ۱۱ آبان ۱۳۹۷، تاریخ االطالع

)))  السومریة نیوز، العراق یتفق مع إیران على تجدید استیراد الطاقة لعام إضافي، 7 مارس 8)0)، تاریخ االطالع: 7)/))/8)0)، 
(DXyNJU/https://bit.ly

)))  سي إن إن بالعربي، كاملیا انتخابي فرد تكتب لـCNN: االضطرابات في البصرة درس إقلیمي إلیران، 0) سبتمبر 8)0)، تاریخ 
االطالع: 7)/))/8)0)،
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العقوبـات األمريكيَّـة ضـّد إيـران.
أمـا فـي مـا يتعلـق بالعالقـات التجاريـة، 
فقـد اتفـق اإليرانيُّـون والعراقيُّـون فـي أثنـاء 
برهـم  الجديـد  العراقـي  الرئيـس  زيـارة 
صالـح إليـران علـى إنشـاء مناطـق للتجـارة 
الرئيـس  أعـرب  كمـا  البلديـن،  بيـن  الحـرة 
حجـم  أن  عـن  روحانـي  حسـن  اإليرانـيّ 
التجـارة الثنائيـة بيـن البلديـن سـيرتفع إلـى 
20 مليـار دوالر سـنوّيًا، مـن 12 مليـار دوالر 

الراهـن)1(. الوقـت  فـي 
إضافة إلى ذلك كشـف السـفير اإليرانّي 
79 شـركة  أن  إيـرج مسـجدي  العـراق  لـدى 
مجـاالت  فـي  العـراق  فـي  تعمـل  ـة  إيرانيَّ
الطاقـة والبنـاء والسـياحة والبنيـة التحتيـة 
وأن  دوالر)2(،  مليـارات  بــ10  يقـدر  بمبلـغ 

حكومة بغداد تسـعى السـتقطاب اسـتثمارات أجنبية لتنفيذ 1200 مشـروع بقيمة 100 مليار دوالر.
كذلك كشف مسجدي عن سعي بالده إللغاء التأشيرات بين البلدين، وعن اتفاق إيرانّي-عراقي 
إلنشـاء معـرض دائـم للبضائـع اإليرانيَّـة فـي بغـداد)3(، وعـن مسـاعدات إيرانيَّة جديـدة لحكومة عبد 

المهدي في المجال التكنولوجي واللوجسـتي واالستشـاري)4(.
فـي السـياق ذاتـه، كشـف مسـاعد الشـؤون الفنيـة والبنيـة التحتيـة لشـركة السـكك الحديديـة في 
إيـران مزيـار يزدانـي، عـن خـط سـكة حديد يربط شـلمجه بالبصرة بطـول 31 كيلومتًرا، تدفع بغداد 
كلفته الحًقا)5(. ويشـير مراقبون إلى أن هذه التحركات اإليرانيَّة تأتي في سـياق المخطط اإليرانّي 

لتدشـين الممر من طهران عبر بغداد ودمشـق إلى البحر المتوسـط.

ة لتقليص الضغط اإليرانّي على العراق ثالًثا: المساعي السعوديَّ

تمتلـك إيـران أوراق ضغـط متعـددة فـي الملـّف العراقـي تتمثـل فـي قدرتهـا علـى تحريـك وتوجيه 
الميليشـيات الشـيعية فـي الداخـل العراقـي، وورقـة الميـاه، وورقة الكهرباء، إلخ، وذلك السـتخدامها 
ضـّد الحكومـة العراقيـة حـال تَعـاُرض المصالـح أو إلعـادة توجيـه دفـة األمـور العراقيـة نحـو تحقيق 

)))  خبرگزاری تسنیم، روحانی روابط تجاری ایران وعراق0)میلیارد دالر می شود، ۱۱ آبان ۱۳۹۷، تاریخ االطالع: 7)/))/8)0)، 
(BMrrYl/https://bit.ly

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا)، دیدار ایرج مسجدی با وزیر امور مالی عراق “اجتماع السفیر اإلیراني مع وزیر المالیة 
(AQHbsL/https://bit.ly ،(0(8/((/(9 :العراقي”، ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ، تاریخ االطالع

)))  بغداد بوست، سفیر طهران في بغداد یتوعد الشعب العراقي، إیرج مسجدي یتوعد العراق: “ال تلتزموا بالعقوبات األمریكیة 
(EaO(Is/https://bit.ly ،(0(8/((/(0 :وإال...”، 9) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا)، مسجدی در گفت وگو با رووداو: کمک های مان به عراق در در زمینه فناوری، لجستیک، 
آموزش و مستشاری ادامه می یاب “مسجدي: مساعداتنا إلى العراق مستمرة في المجاالت التكنولوجیة، واللوجستیة والتدریب 

(rh9nzi/https://bit.ly ،(0(8/((/(0 :واالستشارة”، ۲۱ آبان ۱۳۹۷، تاریخ االطالع
)))  موقع ایرانا نیوز، ایران۳۲کیلومتر ریل شلمچه-بصره را می سازد/ساخت پل ساحلی رشت آستارا، تاریخ االطالع: 

(T9I(DJ/https://bit.ly ،(0(8/((/(0
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المصالـح والمـآرب اإليرانيَّة.
وفـي مـا يعكـس إدراًكا سـعودّيًا لضـرورة تقليـص الضغـط اإليرانّي على العـراق من خالل تصدير 
جـزء مـن الكهربـاء إلـى العـراق، زار وزيـر الطاقـة والصناعـة والثـروة المعدنيـة خالـد الفالـح العـراق 
بتاريـخ 10 نوفمبـر 201٨، وكشـف المتحـدث باسـم وزارة النِّْفـط العراقيـة عاصـم جهـاد أن الفالـح 
ناقـش مـع وزيـر النِّْفـط العراقـي ثامـر الغضبـان ربـط شـبكة كهربـاء بيـن البلديـن لتلبيـة احتياجـات 

العـراق مـن الكهرباء)1(.
ومـع زيـارة برهـم صالـح للمملكـة العربيـة السـعوديَّة فـي 1٧ نوفمبـر 201٨ أبدت طهـران تَخوُّفها 
ك نائـب رئيـس نقابـة  مـن لجـوء العـراق إلـى اسـتيراد الكهربـاء مـن السـعوديَّة بـداًل مـن إيـران، وشـكَّ
الكهربـاء اإليرانيَّـة بيـام باقـري فـي القـدرة السـعوديَّة علـى تعويـض العـراق بالجـزء الناقـص مـن 
الكهربـاء خـالل مهلـة الــ45 يوًمـا األمريكيَّـة مـن العقوبـات، إذ يحتـاج العـراق إلـى نحـو 10 آالف 

ميغـاوات يومّيًـا، حسـب قولـه، والعـراق ال يمكنـه تأميـن الكهربـاء فـي غضـون 45 يوًمـا)2(.
ويشـير مراقبـون إلـى أن الخطـوات السـعوديَّة -وإن تأخـرت- تسـير فـي االتجـاه الصحيـح لكونهـا 
تصـّب فـي صالـح عـودة العـراق إلـى محيطـه العربـي بيـن أشـقائه العـرب مقابـل حسـمها مـن رصيد 
إيـران وسياسـاتها المذهبيـة، ويحـّد مـن ضغوطهـا علـى الحكومـة العراقيـة الجديـدة ولَـّي أذرعهـا 

تجـاه الحفـاظ علـى المكتسـبات اإليرانيَّـة.

 المحور الثاني: 
ة والعملية السياسية في سوريا مستجدات السياسات اإليرانيَّ

أوًل: التغيير الديموغرافي كخيار استراتيجي إليران في سوريا

نشـرت صحيفـة جيروزاليـم بوسـت اإلسـرائيلية بتاريـخ 25 نوفمبـر 201٨ تقريـًرا قالـت فيـه 
لمقاتلـي  المواطنـة«  »حـّق  السـوري  النِّظـام  منـح  عـن  كشـف  تذكـره(  )لـم  إسـرائيلّيًا  موقعـا  إن 
حـزب اهلل اللبنانـي والحـرس الثـوري اإليرانـّي، وأشـارت إلـى عـدة مؤّشـرات علـى سياسـة التغييـر 

الديموغرافـي اإليرانيَّـة فـي سـوريا)3(:
أول هذه المؤّشـرات أن النازحين السـوريين اشـتكوا عمليات تغيير ديموغرافي شـهدتها سـوريا 
منـذ انـدالع األزمـة قبـل ٧ سـنوات، وأن النِّظـام هـدم فـي عـام 2015 أحيـاًء قـرب دمشـق بذريعـة 

إعـادة بنائها.
وثانيهـا تأكيـد الجـئ وكاتـب سـوري يُدَعـى محمـد روزجـار أن »نحـو 200 ألـف ُسـنِّي غـادروا 
منازلهـم، فيمـا منـح األسـد بيوًتـا لعناصـر المقاتليـن الشـيعة الذيـن يقاتلـون إلـى جانبـه«، مضيًفـا: 

»بعـض المناطـق فـي دمشـق تحولـت إلـى كانتـون شـيعي«.
البريطانيـة مارتـن شـولوف فـي  »الغارديـان«  المؤّشـرات ذكـره مراسـل صحيفـة  وثالـث هـذه 

)))  رویترز، العراق والسعودیة تتفقان على العمل مًعا لتحقیق استقرار أسواق النفط، 0) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع: 0)/))/8)0)، 
(zGZWgt/https://bit.ly

)))  إرم نیوز، َتخوُّف إیراني من توجه العراق للسعودیة الستیراد الكهرباء، 8) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع: 0)/))/8)0)، 
(RvIPWP/https://bit.ly

(((  Jerusalem Post, REPORT: SYRIAN REGIME GRANTS CITIZENSHIP TO IRANIANS, HEZBOLLAH FIGHTERS, NOVEMBER 
(0(8 ,((, Accessed Nov (7, https://bit.ly/(AG(IDb
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ينايـر 201٨ عـن المقاتليـن األجانـب والشـيعة مـن العـراق ولبنان الذين يسـكنون في مناطق السـنة 
بعـد طردهـم، وقـال إن »إيـران والنِّظـام ال يريـدان تجمعـات سـنية بيـن دمشـق وحمـص«.

أمـا رابعهـا حسـب الصحيفـة فيتمثـل فـي إصـدار نظـام األسـد قانوًنـا يسـمح بمصـادرة بيـوت 
واللبنانييـن  األوروبّييـن  »المسـؤولين  وأن  لهـا،  ملكيتهـم  ويؤّكـدون  يحضـرون  ال  مـن  وممتلـكات 

حـّذروا مـن تداعيـات هـذا القانـون وأثرهـا علـى عـودة الالجئيـن إلـى مناطقهـم«.
لوا عصـب  شـكَّ سـكانها  ألن  شـامل  دمـار  مـن  عانـت  السـنية  »المناطـق  أن  الصحيفـة  وتبيِّـن 
المقاومـة للنظـام، وهـو مـا يـراه السـنة مؤامـرة مـن النِّظـام وإيـران لمنـع عودتهـم، الفتـة إلـى أن 

المناطـق«. انتشـرت عـن عراقييـن يقيمـون فـي هـذه  شـائعات 
والحـرس  اهلل  حـزب  لمقاتلـي  المواطنـة  حـّق  منـح  ودالالت  أهـداف  مـا  التسـاؤل:  ولكـن 
ـة فـي ظـّل المطالـب األمريكيَّـة واإلسـرائيلية بضـرورة خـروج  الثـوري اإليرانـّي فـي سـوريا، بخاصَّ
الميليشـيات الشـيعية المسـلَّحة كافـًة مـن سـوريا وتحجيـم نفـوذ إيـران ووكالئهـا؟ وهـل بيـن »حـّق 

المواطنـة« والرغبـة اإليرانيَّـة فـي السـيطرة علـى عمليـة إعـادة اإلعمـار فـي سـوريا عالقـة؟
يبـدو أنـه إذا مـا ثبتـت صحـة منـح النِّظـام السـوري حـّق المواطنـة لمقاتلـي حـزب اهلل اللبنانـي 
إيـران فـي  تتبعهـا  الثـوري اإليرانـّي فسـنكون بذلـك أمـام سياسـة »تغييـر ديموغرافـي«  والحـرس 
سـوريا منـذ عـام 2011، ألن هـذا الحـّق سـيضمن للمقاتليـن )عسـكريين مـن الحـرس الثـوري، أو 
غيـر عسـكريين ممـن جلبتهـم إيـران مـن أفغانسـتان وباكسـتان والعـراق وغيرهـا الذيـن أرسـلتهم 
إيـران للقتـال بجانـب قـوات بشـار األسـد(، عـدم الخـروج مـن سـوريا، وقـد يكـون ذلـك بضغـط 

إيرانـّي لتحقيـق عـدة أهـداف:
األول: أن تظهـر إيـران أمـام الجماعـة الدوليـة بمظهـر الملبِّـي للمطالـب اإلقليميـة والدوليـة 
بخـروج الميليشـيات مـن سـوريا عـن طريـق إخفـاء وجودهم كعسـكريين بما ينسـجم مـع التفاهمات 

الروسية-اإلسـرائيلية بشـأن إبعـاد هـؤالء المقاتليـن عـن حـدود إسـرائيل الشـمالية.
بإعـادة  الديموغرافـي  التغييـر  سياسـة  تطبيـق  فـي  المقاتليـن  هـؤالء  مـن  االسـتفادة  الثانـي: 
توزيعهـم علـى المناطـق المحـررة كافـة مـن الفصائـل المعارضـة ومـن تنظيـم داعـش بمـا يخـدم 
المخطـط اإليرانـّي فـي أعـادة تغييـر الخريطـة السـكانية فـي سـوريا لصالـح المكـون الشـيعي مـن 
خـالل توطيـن هـؤالء مـكان النازحيـن السـوريين مـن أبنـاء المكـون السـني وطـرد أبنـاء المكـون 
السـني، ممـا يطـرح تسـاؤاًل حـول مسـتقبل المكـون السـني والالجئيـن السـوريين فـي ظـّل سياسـة 
التغييـر الديموغرافـي اإليرانيَّـة فـي سـوريا، مـع األخـذ فـي االعتبار تصريح األسـد قبل 3 سـنوات 
بـأن »الوطـن ال يمـتّ لمـن يعيشـون هنـا أو مـن يحملـون الجـواز أو المواطنـة، بـل لمـن يحمونـه 

ويوجهونـه«)1(.
السـورية  المعادلـة  فـي  رقًمـا  إيـران  يجعـل  بمـا  سـوريا  فـي  اإليرانـّي  النفـوذ  تعزيـز  الثالـث: 
نهـا مـن اسـتمرارية تهريـب األسـلحة المتطـورة مـن إيـران إلـى  ز مـن قبضتهـا ويمكِّ الجديـدة ويعـزِّ

ز وجودهـا شـرق المتوسـط. حـزب اهلل عبـر سـوريا بسـهولة ويسـر، ويعـزِّ

(((  Ibid.
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ثانًيا: مؤّشرات ودللت فشل أستانة-11 بشأن تسوية األزمة السورية

انعقـدت الجولـة الحاديـة عشـرة مـن مباحثـات أسـتانة بشـأن تسـوية األزمـة السـورية علـى مـدى 
يوَمـي 2٨-201٨/11/29، بحضـور ممثلـي الـدول الراعيـة الثـالث: روسـيا )الممثـل الخـاص للرئيس 
الروسـي فـي سـوريا ألكسـندر الفرينتييـف(، وتركيـا )نائـب وزيـر الخارجيـة سـادات أونـال(، وإيـران 
)نائـب وزيـر الخارجيـة حسـين أنصـاري(، وممثلَـي نظـام الرئيـس بشـار األسـد )المنـدوب السـوري 
السـورية  للحكومـة  السـابق  )الرئيـس  والمعارضـة  الجعفـري(  بشـار  المتَّحـدة  األمـم  لـدى  الدائـم 
المؤقتـة التابعـة لالئتـالف الوطنـي السـوري أحمـد طعمـة(، والمبعـوث األممـي إلـى سـوريا سـتيفان 

ديمسـتورا)1(.
ـن جـدول أعمـال أسـتانة-11 عـدة ملفـات، أبرزهـا: تشـكيل اللجنـة الدسـتورية والمعوقـات  وتَضمَّ
التي تعترضها، التي سـتتكون من 50 عضًوا، وملف المعتقلين والمفقودين والمختطفين، وترتيبات 
خفـض التصعيـد فـي إدلـب واالتفـاق الخـاص بهـا، ووقـف إطـالق النـار فـي عمـوم سـوريا، وملـف 

الالجئيـن، وملـف إعـادة اإلعمـار.
مؤّشـرات عديـدة تـدّل علـى فشـل الجولـة كمـا أعلـن ديمسـتورا)2(، يأتـي فـي مقدمتهـا اقتصـار 
د تجديـد احتـرام وحـدة سـوريا وسـالمة أراضيهـا، ورفـض كل محـاوالت  بيانهـا الختامـي علـى مجـرَّ
خلـق واقـع جديـد فـي سـوريا بحجـة مكافحـة اإلرهـاب، والوقـوف ضـّد أجنـدات االنفصالييـن )فـي 
إشـارة إلـى المكـون الكـردي(، وضـرورة اسـتقرار إدلـب، ورفـض انتهـاكات اتفـاق وقـف إطـالق النـار، 
ومواصلـة قتـال تنظيـم داعـش وجبهـة النصـرة، مـع التركيـز علـى أولويـة الخيـار السياسـي ورفـض 
وتحديـد  الجثاميـن  وتسـليم  والمختَطفيـن  الموقوفيـن  عـن  اإلفـراج  وضـرورة  العسـكرية،  الحلـول 

)))  وكالة األنباء السوریة )سانا)، بیان اجتماع أستانا: رفض محاوالت إنشاء حقائق جدیدة على األرض بحجة محاربة اإلرهاب في 
(G((fOr/https://bit.ly ،(0(8/((/( :سوریة، 9) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع: 0)/))/8)0)، تاریخ االطالع

(((  Reuters, U.N. says Astana meeting on Syria a missed opportunity, no progress, Nov (0(8 ,(9, , Accessed Nov ,(0 
(0(8, https://reut.rs/(DZgzaP
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مصيـر المفقوديـن، وتهيئـة الظـروف للعـودة اآلمنـة والطوعيـة لالجئيـن)1(.
األطـراف  بيـن  المباحثـات  فـي  ملمـوس  تقـدم  تحقيـق  للجولـة  الرئيسـية  الملفـات  تشـهد  ولـم 
ـل االتفـاق علـى تشـكيلها حتـى  المجتمعـة ال سـيما فـي مـا يخـّص ملـف اللجنـة الدسـتورية، إذ تَأجَّ
االجتمـاع المقبـل الـذي سـيُعَقد فـي فبرايـر 2019، نتيجـة الخالفـات حـول أعضـاء القائمـة الثالثـة 
ـة بممثلـي المجتمـع المدنـي، التـي يعتـرض األسـد عليهـا، في حين يتخوَّف الـروس من الدور  الخاصَّ
الـذي سـوف تلعبـه هـذه اللجنـة فـي شـكل الدسـتور الجديد، وتخوفهم أيًضا من الـدور األمريكّي في 

التأثيـر علـى عـدد كبيـر مـن األسـماء المرشـحة مـن طـرف المبعـوث األممـي )2(.
الالجئيـن  ملفـات  يخـّص  مـا  فـي  م  تقـدُّ أي  أسـتانة  لمباحثـات  الراعيـة  الـدول  تحـرز  لـم  كمـا 
والمعتقليـن وإعـادة اإلعمـار، وذلـك علـى ضـوء الخالفـات بيـن أطـراف األزمـة اإلقليميـة والدوليـة 
اء مسـاعي بعـض الـدول للحصـول علـى نصيب األسـد مـن عملية إعادة اإلعمـار كإيران، والربط  جـرَّ

األمريكـيّ بيـن المسـاهمة فـي عمليـة إعـادة اإلعمـار وخـروج الميليشـيات اإليرانيَّـة مـن سـوريا.
وفي ما يتعلق بملّف وقف إطالق النار، لم يحسم الروس واإليرانيُّون واألتراك أيًضا الخروقات 
المتكـررة التفـاق إدلـب الـذي تـم التوصـل إليـه فـي سـبتمبر 201٨ بشـأن إقامـة منطقـة منزوعـة 
السـالح حـول إدلـب، إذ اسـتهدف الطيـران الروسـي مناطـق فـي إدلـب ومحيطهـا مبرريـن ذلك بأنها 

ا علـى هجمـات بأسـلحة كيماويـة علـى محافظـة حلـب. تأتـي رّدً

 المحور الثالث:
 َقُبول الحوثيين مشاورات السويد.. مبادرة أم مناورة؟

بغيـة إنهـاء معانـاة الشـعب اليمنـي، يضغـط المجتمـع الدولـي علـى جماعـة أنصـار اهلل الحوثييـن 
المدعومـة مـن إيـران إلجبارهـم علـى المشـاركة فـي مشـاورات السـويد فـي ديسـمبر 201٨، وعـدم 
قبـول مراوغتهـم بعـدم الرغبـة فـي الجلـوس علـى طاولـة المفاوضـات سـيما بعـد التطـورات فـي 
السـاحتين اإلقليميـة والدوليـة بعـد دخـول الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى النِّظـام 
ـا انعكـس عليهم  اإليرانـيّ حيـز التنفيـذ فـي 5 نوفمبـر، وهـو النِّظـام الـذي يتغـذى منـه الحوثيـون، ِممَّ
ًمـا  بعـد تحقيـق الجيـش اليمنـي بإسـناد مـن قـوات التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمـن، تقدُّ
ميدانّيًـا فـي محافظتـي الحديـدة وصعـدة، فـي وقـت يشـهد فيـه الحوثيـون سلسـلة مـن االنشـقاقات 
فـي صفوفـه، كان أبرزهـا وزيـر االعـالم، وأخيـًرا كانـت تلـك العوامـل المحـرك األساسـي لقبـول 
الحوثييـن بمشـاورات السـويد، التـي سـوف نـرى مـدى جديتهـا فـي إنهـاء الصـراع فـي اليمـن عـن 

طريـق المشـاورات األمميـة الشـهر القـادم.

ص نفوذ الحوثيين نتيجة الضغوط على إيران أوًل: تقلُّ

ر النِّظـام اإليرانـّي بالحزمـة  تأثـرت جماعـة الحوثـي بالتطـورات اإلقليميـة والدوليـة نتيجـة تَضـرُّ
ح وزيـر  الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة، التـي دخلـت حيِّـز التنفيـذ فـي 5 نوفمبـر 201٨، فقـد صـرَّ
 CBS علـى شـبكة ،”face the nation“ الخارجيـة األمريكـّي مايـك بومبيـو فـي مقابلـة مـع برنامـج

)))  شبكة شام، على ماذا تضمن البیان الختامي الجتماعات أستانة )) هذه المرة؟، 9) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع: )/))/8)0)، 
http://cutt.us/RKr(A

)))  القدس العربي، أستانة )) یفشل في االتفاق على قضایا الالجئین والدستور وإعادة اإلعمار، 0) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع: 
(KMm(iw/https://bit.ly ،(0(8/((/(
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األمريكيَّـة، بـأن العقوبـات الجديـدة سـتمنع إيـران مـن امتـالك المـال والثـروة التـي تحتـاج إليهـا 
لنشـر اإلرهـاب حـول العالَـم، مشـيًرا إلـى أن حزمـة العقوبـات الثانيـة هـي األكثـر صرامـة بالمقارنـة 
بالعقوبـات السـابقة، وتابـع بـأن هـذه العقوبـات سـوف تمنـع تمويـل حـزب اهلل فـي لبنـان وجماعـة 

الحوثـي فـي اليمـن)1(.
انعكـس ذلـك علـى الحوثييـن بوجـود مؤّشـرين علـى تراجـع دورهـم فـي اليمـن مـن خـالل سلسـلة 
مـن الخسـائر الميدانيـة لعديـد مـن المواقـع التـي كانـوا مسـيطرين عليهـا ال سـيما فـي محافظتـي 
الحديـدة وصعـدة، وذلـك بعدمـا أعلـن الجيـش اليمنـي عـن إطـالق عمليـة عسـكرية فـي محافظـة 
الحديـدة فـي الثانـي مـن نوفمبـر 201٨، السـتعادة مـا تبقـى مـن مناطـق تحـت سـيطرة الحوثييـن. 
وبينـت ألويـة العمالقـة التابعـة للجيـش اليمنـي، فـي بيـان، أن قواتهـا طهـرت مناطـق فـي كيلـو 16 
وصـواًل إلـى مـا يُعـرف بقـوس النصـر، المدخـل الشـرقي لمدينـة الحديـدة)2(، وهـو األمـر الـذي أقـّر 
بـه زعيـم الحوثييـن عبـد الملـك الحوثـي، وبـأن قواتـه ُمنيـت بالهزيمـة فـي معركتهـا للسـيطرة علـى 

مينـاء الحديـدة)3(.
وفـي صعـدة واصلـت قـوات الجيـش الوطنـي مدعومـة بالتحالـف العربـي يـوم 3 نوفمبـر 201٨، 
تقدمهـا الميدانـي فـي مثلـث مـران )معقـل الحوثـي(، وصـوب مركـز مديرية كتـاف بمحافظة صعدة، 
ـد محافـظ  وقـرى كانـت تخضـع لسـيطرة الحوثييـن فـي صعـد كقريـة مـروى وقـرى مجـاورة لهـا. وأكَّ
صعـدة اللـواء هـادي طرشـان الوايلـي أن الجيـش اليمنـي طهـر نحـو 50% مـن المسـاحة الجغرافيـة 
مـن  المدعومـة  اليمنـي  الجيـش  قـوات  أعلنـت  كمـا  الحوثـي)4(،  مليشـيات  مـن  لمحافظـة صعـدة 
التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية، يـوم 24 نوفمبـر 201٨، تحريـر مديريـة الظاهـر جنوبـي غـرب 
محافظـة صعـدة بالكامـل، وتواصـل التقـدم نحـو مديريـة حيـدان، وسـط انهيـار وخسـائر كبيـرة فـي 

صفـوف الحوثييـن)5(.
وبجانـب الهزائـم الميدانيـة للحوثييـن يظهـر مؤّشـر آخـر علـى تراجعهـم يتمثـل فـي توالي سلسـلة 
االنشـقاقات التـي انتابـت صفـوف الحوثييـن، وكان أبرزهـم وزيـر اإلعـالم فـي حكومـة االنقالبيـن 
غيـر المعتـرف بهـا دولّيًـا، عبـد السـالم علـي جابـر، بعدمـا أعلـن انشـقاقه عـن جماعـة الحوثييـن 
واالنضمـام إلـى الحكومـة اليمنيـة بعـد وصولـه إلـى السـعوديَّة)6(، فيمـا شـددت ميليشـيات الحوثـي 
اإليرانيَّـة إجراءاتهـا األمنيـة وفرضـت رقابـة مشـددة علـى بعـض الشـخصيات، عقـب نجـاح وزيـر 

اإلعـالم فـي حكومـة االنقـالب عبـد السـالم جابـر فـي الهـرب)٧(.

(((  (] SBS News، United States vows ‘relentless’ sanctions as Iran remains defiant, ( November, Date of view (( 
November (0(8, http://cutt.us/07UoD
)))  وكالة األنباء السعودیة )واس)، الجیش الیمني یعلن إطالق عملیة عسكریة جدیدة في الحدیدة، ) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع )) 

http://cutt.us/Qqqhf ،(0(8 نوفمبر
)))  BBC عربي، زعیم الحوثیین “یرفض االستسالم رغم إقراره بهزائم الحدیدة”، 7 نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 7) نوفمبر 8)0)، 

(oxkq/http://cutt.us
)))  وكالة أنباء البحرین، المحافظ طرشان: الجیش الیمني یحرر 0)% من مساحة صعدة، 0) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 7) 

http://cutt.us/qmWob ،(0(8 نوفمبر
)))  مأرب برس، صعدة.. اإلعالن عن انتصارات مزعـجة لعبد الملك وتقدم الجیش یتواصل نحو هذا الهدف، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ 

http://cutt.us/TFqQE ،(0(8 االطالع 7) نوفمبر
http://cutt.us/LH7Kj (0(8 روسیا الیوم عربي، انشقاق وزیر اإلعالم الحوثي، 0) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 7) نوفمبر  (((

)7)  سكاي نیوز، بعد “االنشقاق الكبیر”.. الحوثیون یشددون مراقبة المسؤولین، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 7) نوفمبر 8)0)، 
http://cutt.us/nXHMQ
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ة جديدة على تورط إيران في دعم الحوثيين في اليمن ثانًيا: أدلَّ

ـد قائـد محـور صعـدة العميـد عبيـد األثلـة، أن  أكَّ
قواتـه تمكنـت مـن كشـف عديـد مـن األدلَّـة علـى 
تـورط إيـران وحـزب اهلل فـي دعـم الحوثيين، وكان 
أبـرز األدلَّـة وجـود منظومـة اتصـاالت متطـورة تـم 
تدميرهـا فـي جبهـة المالحيـظ، ومقتـل عـدد مـن 
وكميـات  اللبنانـي،  اهلل  لحـزب  التابعيـن  الخبـراء 
كبيـرة مـن األلغـام اإليرانيَّـة)1(، فيمـا أعلـن الجيـش 
اليمنـي مصـرع خبير عسـكري عراقي في صفوف 
َدت صحيفة 26  الحوثييـن بمحافظـة صعـدة، إذ أكَّ
سـبتمبر التابعـة لـوزارة الدفـاع اليمنيـة أن خبيـر 
قيـادي  مـع  مصرعـه  لقـي  العراقـي  المتفجـرات 
حوثـي خـالل مواجهـات مـع القـوات اليمنيـة فـي جبهـة باقـم شـمال محافظـة صعـدة. تجدر اإلشـارة 
إلـى أن الخبيـر العراقـي كان فـي صعـدة مـن عـام 2016 وكان المسـؤول عـن صناعـة المتفجـرات، 
وقـد تنقـل بيـن صعـدة وصنعـاء والحديـدة)2(. وقـد اعترفـت مليشـيات الحشـد الشـعبي العراقيـة 
المواليـة إليـران بمقتـل أحـد خبرائهـا فـي اليمـن الـذي يُدَعـى الحـاج إبراهيـم ثـورة، ونشـر ناشـطون 
اليمـن، وهـو  إلـى جانـب قـوات الحوثييـن فـي  لـه مؤّكديـن فرحتهـم باستشـهاده  عراقيـون صـوًرا 
مـا أوقـع الحوثييـن فـي حـرج بعـد انـكار الحادثـة بنفـي مقتلـه)3(. وقـد اسـتقبلت إيـران وفـًدا مـن 
الحوثييـن، عنـد اسـتضافتها المؤتمـر الدولـي للوحـدة اإلسـالمية بدورتـه الثالثـة والعشـرين، في 24 
ـس جمهورية إيران( اثنيـن من ممثلي حركة  نوفمبـر 201٨، وقـد التقـى حسـن الخمينـي )حفيـد مؤسَّ

أنصـار اهلل، يـوم 26 نوفمبـر 201٨، علـى هامـش المؤتمـر)4(.
ـة بضيـوف مؤتمـر الوحدة اإلسـالمية، ويظهر  وتناقلـت مواقـع إيرانيَّـة عديـًدا مـن الصـور الخاصَّ
فـي إحـدى هـذه الصـور ممّثـل الحوثييـن مسـؤول مكتـب قنـاة المسـيرة فـي بيـروت التابـع للحوثييـن 
إبراهيـم الديلمـي، وهـو يسـلم بحـرارة علـى المرشـد اإليرانـّي علـي خامنئـي علـى هامـش مؤتمـر 

الوحـدة اإلسـالمية فـي طهـران)5(.

ثالًثا: توالي تهديد الحوثيين أمن المالحة الدولية

نشـر فريـق التواصـل اإللكترونـي بـوزارة الخارجيـة األمريكيَّـة عبـر حسـابه فـي موقـع التواصـل 

)))  مأرب برس، قائد عسكري یتحدث عن عملیة »قطع رأس األفعى« وأدلة جدیدة تثبت دعم إیران الحوثي، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ 
http://cutt.us/dEJFR ،(0(8 االطالع 7) نوفمبر

)))  المشهد الیمني، الجیش الیمني یعلن مصرع خبیر عسكري عراقي بمحافظة صعدة، 7) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 7) نوفمبر 
(0(8

http://cutt.us/euk((
)))  یمن برس، الحوثیون أنكروا مقتله.. ومیلیشیا الحشد الطائفي العراقیة تعترف بمصرع أحد خبرائها في الیمن – صورة+وثیقة، 9) 

http://cutt.us/ebmYV ،(0(8 نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) نوفمبر
http:// ،(0(8 ایران، دیدار سیدحسن خمینی با نمایندگان انصاراهلل یمن + عکس، )) موفمبر 8)0)، تاریخ االطالع ) دیسمبر  (((

(JxCt/cutt.us
)))  اخرین خبر، عکس/ دست میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  در دستان گرم رهبری، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع ) 

http://cutt.us/Rs(sb ،(0(8 دیسمبر
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االجتماعـي تويتـر، عـن تـورط الحوثييـن بـزرع ألغـام قـرب مداخـل المينـاء، وهـو المنفـذ الـذي تأتـي 
منـه المسـاعدات اإلغاثيـة للشـعب اليمنـي)1(.

بسـبب تهديدهـم الدائـم للممـرات والمضايـق المائيـة الدوليـة، بعـد أن صرح المتحدث الرسـمّي 
باسـم قـوات التحالـف العربـي العقيـد تركـي المالكـي، بـأن قـوات التحالـف البحـري وضمـن جهـود 
اسـتمرار سـالمة خطـوط المواصـالت البحريـة والتجاريـة العالَميـة بجنـوب البحـر األحمـر، تمّكنَـت 
مـن تفجيـر 36 لغًمـا بحرّيًـا زرعتهـا مؤخـًرا جماعـة الحوثـي المدعومـة مـن إيـران، وتشـمل هـذه 
األلغـام علـى ألغـام معلقـة وألغـام طافيـة ُزِرَعت من قبل)2(، فجميع تلـك االنتهاكات من قبل الحوثيين 
َعت جهـود الـدول الغربيـة باإلضافـة إلـى األمـم المتَّحـدة  التـي تهـدد السـلم واألمـن الدولييـن، سـرَّ

إليجـاد حـّل لألزمـة اليمنيـة.

رابًعا: مآلت المباحثات األممية في السويد

تسـعى الحكومـة اليمنيـة ودول التحالـف العربـي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعوديَّة لحـل األزمـة 
سياسـّيًا، والضغـط علـى جماعـة الحوثـي المدعومـة مـن إيـران للحضـور وعـدم تعطيـل المبـادرة 
األمميـة، ال سـيما وأن الحوثييـن كانـت لهـم سـوابق فـي إفشـال المبـادرات السـابقة، وكان آخرهـا 

)))  فریق التواصل DOS، (@DOTArabic)، المشاركة على تویتر، )) نوفمبر 8)0)، 7:00م، تاریخ االطالع 8) نوفمبر 8)0)، 
(0((7(7((8(0(7(((78/https://twitter.com/DOTArabic/status

)))  وكالة األنباء السعودیة )واس)، اكتشاف وتدمیر )) لغًما بحریًّا تهدِّد خطوط المواصالت البحریة والتجاریة العالمیة بجنوب البحر 
http:// ،(0(8 األحمر قامت المیلیشیا الحوثیة اإلرهابیة المدعومة من إیران بزراعتها، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) نوفمبر

cutt.us/zkEI(
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مؤتمـر جنيـف فـي سـبتمبر 201٨ بامتناعهـم عـن الحضـور، وكان المؤتمـر يهـدف إلـى حـل األزمـة 
عـن طريـق المفاوضـات والسـالم. فموقـف الحكومـة اليمنية من مشـاورات السـويد جـاء بنَّاًء، بعدما 
أعلنـت موافقتهـا علـى المشـاركة فـي أي مشـاورات مقبلـة مـن أجـل تحقيـق سـالم الدائـم فـي اليمن 
وفـق المرجعيـات المتفـق عليهـا. وقـد أبلغـت الحكومـة اليمنيـة المبعـوث األممـي إلـى اليمـن مارتـن 
غريفيـث، بـأن »توجيهـات الرئيـس عبـد ربـه منصور هادي قضت بتأييد جهود غريفيث ودعمه لعقد 
المشـاورات القادمـة، وإرسـال وفـد الحكومـة للمشـاورات بهـدف التوصـل إلـى حـل سياسـي لألزمـة 
مبنـي علـى المرجعيـات الثـالث المتفـق عليهـا: المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة، ومخرجـات 

الحـوار الوطنـي الشـامل، وقـرار مجلـس األمـن رقـم 2216«)1(.
كذلـك يأتـي الموقـف السـعودّي داعًمـا للحكومـة اليمنيـة الشـرعية، بحـل األزمـة سياسـّيًا، وذلـك 
فـي كلمـة العاهـل السـعودّي سـلمان بـن عبـد العزيـز بـأن »الواجـب اقتضـى وقـوف بـالده إلـى جانـب 
ح وزيـر الخارجيـة  لــلحل السياسـي وفـق المرجعيـات الثـالث«)2(، فيمـا صـرَّ ُمعِلًنـا دعمـه  اليمـن، 
السـعودّي عـادل الجبيـر بـأن بـالده تؤيد مسـاعي السـالم التي تقودها األمم المتَّحـدة إلنهاء الحرب 
فـي اليمـن، وقـال: »ندعـم الحـل السـلمي فـي اليمن، وكذا جهـود المبعوث األممي للقضيـة اليمنية... 

نحـن ملتزمـون بتقديـم كافـة الدعـم اإلنسـاني لألشـقاء فـي اليمـن«)3(.
 وفـي مـا يبـدو عـدم التـزام كامـل مـن الحوثييـن لحل األزمة سياسـّيًا، فقد اخترقـوا اتفاق الهدنة 
بعـد سـاعات علـى تعهدهـم بوقـف الهجمـات، باسـتخدام الصواريـخ والطائرات المسـّيرة ضّد قوات 
المبعـوث األممـي، وذلـك فـي مشـروع قـرار قدمتـه  بنـاء علـى طلـب  اليمنـي والتحالـف،  الجيـش 
بريطانيـا حـول اليمـن إلـى مجلـس األمـن طالـب بهدنـة فوريـة فـي مدينـة الحديـدة لمـدة أسـبوعين، 

)))  وكالة األنباء الیمنیة )سبأ)، الحكومة تعلن موافقتها على المشاركة في المشاورات القادمة، 9) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) 
http://cutt.us/ckGAT ،(0(8 نوفمبر

)))  CNN عربیة، الملك سلمان: وقوفنا إلى جانب الیمن كان واجبًا.. وندعم الحل السیاسي، 9) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) 
http://cutt.us/pS9cT ،(0(8 نوفمبر

)))  Reuters، الجبیر: السعودیة تؤید مساعي األمم المتحدة للتوصل لحل سیاسي في الیمن، )) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) 
7(PbS/http://cutt.us ،(0(8 نوفمبر
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تهـدف إلـى إزالـة الحواجـز كافـة وإيصـال المسـاعدات اإلنسـانية)1(.
وبالرجـوع إلـى مشـاورات السـويد، فقـد وافـق الحوثيـون أخيـًرا علـى المشـاركة فـي المشـاورات، 
بعـد أن كانـوا فـي وضـع ارتبـاك ومماطلـة طـوال الفتـرة الماضيـة، وذلـك للرد على المبعـوث األممي 
بخصـوص مشـاركتهم مـن عدمهـا، مـع اسـتمرار وضعهـم نفـس الشـروط التـي أفشـلت مؤتمر جنيف 
سـبتمبر 201٨، التـي ترتكـز علـى نقـل الجرحـى والمصابيـن مـن قيـادات الحـرس الثـوري اإليرانـّي 
ومـن حـزب اهلل، وهـم المشـاركون فـي صفـوف االنقالبيـن الحوثييـن، وإذا عمـل المبعـوث األممـي 
علـى إخـراج هـذه العناصـر مـن أجـل الذهـاب إلـى المشـاورات، فسـتُدان األمـم المتَّحـدة كأحـد 
األطـراف المشـاركة فـي خـرق القـرارات األمميـة الصـادرة منهـا، وتحديـًدا القـرار 2216)2(. وتأتـي 
موافقـة الحوثييـن علـى الذهـاب لمشـاورات السـويد بسـبب تصاعـد الدعـوات األمريكيَّـة والغربيـة 
فـي اآلونـة األخيـرة، لوقـف الحـرب فـي اليمـن، والدخـول فـي مفاوضـات سـالم للتوصـل إلى تسـوية 

لألزمة.

)))  المشهد الیمني، سي إن إن: معارك هي األعنف كسرت الهدنة في الحدیدة، 0) نوفمبر 8)0)، تاریخ االطالع 8) نوفمبر 8)0)، 
http://cutt.us/TgLWY

 ،YouTube اإلعالم الیمنیة: شروط میلیشیا الحوثي للمشاركة بمشاورات السوید هي نفسها التي أفشلت مفاوضات جنیف، مقطع  (((
https://www.youtube.com/watch?v=vhpnH-oSUU( ،(0(8 7):)، قناة الغد، )) نوفمبر 8)0)، تریخ االطالع 8) نوفمبر
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الشـــأن الدولــي

ى دخول المرحلة الثانية من العقوبـات األمريكية في الرابع من نوفمبر  أدَّ
2018 إلـى ردود فعـل دولية عديـدة، ويحـاول التقرير فـي هذا الشـأن منه أن 
يلقـي الضـوء علـى اتجاهـات العالقـات األمريكية-اإليرانيـة علـى ضـوء تلـك 
العقوبـات، فضـالً عـن تنـاول أثـر هـذه العقوبـات على عالقـة إيـران ببعض 
القـوي الدوليـة واإلقليميـة الرئيسـية، ومنهـا الصيـن واالتحـاد األوروبـي 
ر علـى جـدوى العقوبات  وتركيـا، وذلـك ِلَما لهـذه القوى مـن مواقف سـتؤثِّ

األمريكية.

نوفمبر 2018
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ـة: اتجاهات السياسـتين  ـة األمريكيَّ المحـور األول: ملـف العالقـات اإليرانيَّ
ـة مـا بعـد عقوبـات الرابـع من نوفمبـر 2018 ـة واإليرانيَّ األمريكيَّ

دخلـت العالقـات األمريكيَّة-اإليرانيَّـة فـي شـهر نوفمبـر 201٨ مرحلـة جديـدة بعـد دخـول الحزمـة 
الثانيـة مـن العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران حيـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، وذلـك فـي إطار 
سياسـة الرئيس األمريكّي دونالد ترامب الرامية إلى الوصول إلى مرحلة الضغوط غير المسـبوقة على 
إيـران مـن أجـل إرغـام نظامهـا علـى الجلـوس إلـى الطاولـة للتفـاوض حـول الشـروط األمريكيَّـة المتعلقـة 
بالبرنامـج النـووي، باإلضافـة إلـى السـلوك اإلقليمـي وبرنامـج الصواريـخ الباليسـتية. فـي المقابـل تُبـِدي 
إيـران سياسـة مقاومـة للضغـوط وتحـاول أن تجـد ألزمتهـا حلـواًل وبدائـل مـن أجـل تفويـت الفرصـة علـى 
األمريكّييـن وإحبـاط مسـاعيهم بالضغـط علـى النِّظـام اإليرانـّي، وذلـك مـن خـالل التعـاون مـع بعـض 

الشـركاء الدولييـن أو اتبـاع أسـاليب مختلفـة للتحايـل علـى العقوبـات مـن أجـل تخفيـف حـدة األزمـة.

أوًل: عقوبات الرابع من نوفمبر وحملة الضغوط القصوى على إيران

شملت العقوبات التي أعادت وزارة الخزانة األمريكيَّة تفعيلها في الرابع من نوفمبر: شركات تشغيل 
الموانـي اإليرانيَّـة، وقطاَعـي الشـحن وبنـاء السـفن، بمـا فـي ذلـك خطـوط الشـحن اإليرانيَّـة اإلسـالمية 
أو خطـوط الشـحن الجنوبيـة البحريـة اإليرانيَّـة أو الشـركات التابعـة لهـا، والمعامـالت المتعلقة بالبترول 
مـع شـركة النِّْفـط اإليرانيَّـة الوطنيـة )NIOC(، وشـركة الناقـالت اإليرانيَّـة الوطنيـة )NITC(، بمـا فـي ذلـك 
سـات المالية  شـراء النِّْفـط والمنتجـات النِّْفطيـة أو المنتجـات البتروكيماويـة من إيران، ومعامالت المؤسَّ
سـات ماليـة إيرانيَّـة محـددة بموجـب قانـون تخويـل الدفـاع  األجنبيـة مـع البنـك المركـزي اإليرانـّي ومؤسَّ
للبنـك  الوطنـي للسـنة الماليـة 2012، وعقوبـات علـى توفيـر خدمـات الرسـائل الماليـة المتخصصـة 
سـات الماليـة اإليرانيَّـة طبًقـا لقانـون العقوبات الشـامل وسـحب االسـتثمارات  المركـزي اإليرانـّي والمؤسَّ

اإليرانيَّـة لعـام 2010، وخدمـات التأميـن أو إعـادة التأميـن، وقطـاع الطاقـة فـي إيـران)1(.
مـة الطاقـة الذريـة إليـران، إذ أضافهـا مكتـب متابعـة  كذلـك شـملت تلـك المرحلـة عقوبـات علـى منظَّ
األصـول األجنبيـة إلـى قائمـة الحظـر باإلضافـة إلـى 23 شـركة تابعـة لهـا واألفراد المرتبطيـن بها، وذلك 
مـة تمتلـك رقابـة تشـغيلية وتنظيمية على البرنامج النووي اإليرانّي وتتحمل مسـؤولية  بوصـف تلـك المنظَّ
األبحـاث والتطويـر، وعقوبـات علـى شـركة الطيـران الوطنيـة اإليرانيَّـة، لكونهـا مملوكـة أو تسـيطر عليهـا 
الحكومة اإليرانيَّة، كما أضاف مكتب مراقبة األصول األجنبية إلى األشـخاص المدرجين بشـكل خاص 
6٧ طائرة تشـغلها شـركة الطيران اإليرانيَّة، ووفق هذه العقوبات ُحّدَد مئات من األهداف وأُضيفت إلى 
قائمـة الحظـر، ومـن بيـن تلـك الشـركات التـي ُحـّدَدت 92 منشـأة تملكهـا أو تسـيطر عليها شـركة “غدير 
لالسـتثمار”، التـي حّددهـا مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة بوصفهـا شـركة اسـتثمار تابعـة للجنة تنفيذ 

أوامـر اإلمـام الخمينـي، كمـا ُحـّدد عـدد مـن القطاعات الرئيسـية التي تسـتهدفها العقوبات)2(.
ـب المخالفات اإليرانيَّة َوْفًقا لهذه العقوبات، فاتخذ مكتب  بـدأت وزارة الخزانـة إصـدار قراراتهـا لتعقُّ
مراقبـة األصـول األجنبيـة التابـع للـوزارة إجـراءات فـي 13 نوفمبـر 201٨ تسـتهدف 5 أفـراد مرتبطيـن 
ة بها في العراق لصالح للنظام  بحزب اهلل، يقود 4 منهم أنشـطة وعمليات االسـتخبارات والمال الخاصَّ

(((  U.S. Department of the Treasury , U.S. Government Fully Re-Imposes Sanctions on the Iranian Regime As Part of 
Unprecedented U.S. Economic Pressure Campaign, ( Nov. (0(8, accessed on (( Nov. (0(8. http://cutt.us/SmvVR
(((  ibid.
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اإليرانّي)1(.
م  كمـا أعلنـت وزارة الخزانـة األمريكيَّـة فـي 20 نوفمبـر 201٨ ضم تسـعة أهداف في شـبكة دولية يقدِّ
مـن خاللهـا النِّظـام اإليرانـّي، بالتعـاون مـع الشـركات الروسـية، مالييـن البراميـل مـن النِّْفـط للحكومـة 
السـورية. فـي حيـن يسـّهل نظـام األسـد بـدوره حركـة مئـات المالييـن من الـدوالرات األمريكيَّـة إلى قوات 
الحـرس الثـوري وفيلـق القـدس وحمـاس وحـزب اهلل. وحسـب بيـان وزارة الخزانـة األمريكيَّـة: اسـتهدفت 
هـا مكتـب متابعـة األصـول األجنبيـة األطـراف الرئيسـية الفاعلـة فـي مخطـط شـبكة  العقوبـات التـي أقرَّ
الشـويكي، وبينهـم المواطـن السـوري محمـد عامـر الشـويكي وشـركته الروسـية “غلوبال فيجـن غروب”. 
ويُعتبـر الشـويكي وشـركته عامليـن أساسـيين فـي: أواًل نقـل النِّْفـط مـن إيـران إلـى سـوريا، ثانًيـا تحويـل 
األموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني. كذلك تسـّلط هذه العقوبات الضوء على الدور 
الهـاّم الـذي يلعبـه مسـؤولو البنـك المركـزي اإليرانـّي فـي تسـهيل هـذا المخطـط. وتنسـق “غلوبال فيجن 
ا لهـا، باسـتخدام مجموعة مـن اآلليات المصممة إلخفاء أنشـطتها،  غـروب” التـي تتخـذ مـن روسـيا مقـّرً
مـع شـركة النِّْفـط الوطنيـة اإليرانيَّـة )NIOC(، لتحويـل األمـوال مقابـل شـحن النِّْفـط إلـى سـوريا. وتقـوم 
غلوبال فيجن غروب بهذا من خالل العمل مع شركة برومسيريو إمبورت )Promsyrio import( الروسية 
المملوكـة للدولـة، وهـي شـركة تابعـة لـوزارة الطاقـة الروسـية، لتسـهيل شـحن النِّْفـط اإليرانـّي من شـركة 
النِّْفـط الوطنيـة اإليرانيَّـة إلـى سـوريا. وكوسـيلة لنقـل النِّْفـط مـن إيـران إلـى النِّظـام السـوري، تسـتخدم 
مجموعـة الرؤيـة العالَميـة عـدًدا مـن السـفن، التـي أّمنَـت شـركات أوروبيَّة عديـًدا منها. ومنذ عـام 2014، 
عّطلت السفن التي تحمل النِّْفط اإليرانّي نظام التعرف األوتوماتيكي )AIS( فيها قبل تسليم النِّْفط إلى 

سـوريا، كوسـيلة إلخفـاء الوجهـة الحقيقيـة والجهـة المتلقية لهـذا النِّْفط اإليرانـّي)2(.
شكل يوضح شبكة الشويكي

Source: http://cutt.us/pWlLb

http://cutt. .(0(8 مراد مراد، واشنطن: جواد نصر اهلل »إرهابي عالمي«، المستقبل، )) نوفمبر 8)0)، وصول في )) نوفمبر  (((
us/Hkgob

(((  Treasury Designates Illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and HAMAS, November 
(0(8 ,(0, accessed on (( Nov. (0(8. http://cutt.us/yEZJb

43 تقريرالحالة اإليرانية
نوفمبر 2018

http://cutt.us/Hkgob
http://cutt.us/Hkgob


ويبـدو أن الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات أطلقـت يـد إدارة ترامـب فـي مسـألة فـرض العقوبـات 
علـى نطـاق أوسـع، ال سـيما علـى تلـك الكيانـات والشـبكات التـي تسـهم فـي تهريـب النِّْفـط اإليرانّي، 
ب إيـران علـى العقوبـات المتعلقـة بالتعامـالت الماليـة الدوليـة، ومن  أو تلـك التـي تلعـب دوًرا فـي تغلُـّ

الواضـح أن هـذا االمـر سـيتزايد فـي المسـتقبل.
ومـن الواضـح أن بيـن الواليـات المتَّحـدة واألطـراف المعنيـة باألزمـة نوًعـا مـن التنسـيق حتـى ال 
تؤثِّر العقوبات النِّْفطية اإليرانيَّة على سـوق الطاقة، لعل ذلك يفسـر إعفاء ٨ دول لفترة سـتة أشـهر 

إلـى حيـن تأميـن بديـل من نفط إيـران)1(.
وقـد تكـون هـذه االسـتثناءات مؤقتـة، ال سـيما بعـد أن تراجعـت أسـعار النِّْفـط عالَمّيًـا بفضـل 
التوافـق األمريكّي-السـعودّي علـى ضـّخ كميـات إضافيـة فـي السـوق، ووجـود فرصـة أمـام الـدول 
المسـتثناة لتدبيـر احتياجاتهـا بعيـًدا عـن النِّْفـط اإليرانـّي، فضـاًل عـن منـح الواليات المتَّحـدة مبرًرا 

لعـدم تجديـد االسـتثناءات بمـا يزيـد الضغـوط علـى إيـران)2(.

ومع سياسـة تصفير صادرات النِّْفط اإليرانّي أصبحت عمليات الشـحن وتأمين ناقالت البترول 
ضمـن برنامـج العقوبـات، لهـذا طلـب المبعـوث األمريكّي الخاّص بإيـران برايان هوك من دول العالَم 
منـع السـفن اإليرانيَّـة مـن الرسـّو فـي موانيهـا، وقـال: “لـن نسـمح بتأميـن السـفن اإليرانيَّـة”)3(، 
كمـا أصبحـت كل الموانـي فـي إيـران خاضعـة لعقوبـات جديـدة باسـتثناء مينـاء تشـابهار، وأصبحـت 

الشـركات التـي سـتتعاون مـع إيـران فـي هـذه القطاعـات مشـمولة بالعقوبـات األمريكيَّة)4(.
بالتـوازي مـع تلـك العقوبـات تكثِّـف الواليات المتَّحدة جهودها الدبلوماسـية بهدف تحقيق إجماع 

)))  موقع فرارو، علی خرم در گفتگو با فرارو بررسی کرد.. تحریم های آمریکا؛ آمریکا به دنبال چیست؟، ۱۸ آبان ۱۳۹۷، وصول 
https://goo.gl/fhHbdE .(0(8 في ) دیسمبر

)))  روسیا الیوم، ترامب یشكر السعودیة لمساهمتها في تراجع أسعار النفط، )) نوفمبر 8)0)، وصول في )) نوفمبر 8)0). 
http://cutt.us/Ic8Ng

)))  خبر كرزاي صدا وسیما، تالش ایران برای محکوم کردن آمریکا در سازمان بین المللی دریانوردی، ۳۰ آبان ۱۳۹۷، وصول 
(OVBXzF/https://bit.ly .(0(8 في ) دیسمبر

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، شکایت ایران از آمریکا؛ این بار در لندن، 7) آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر. 
(QDtv9Q/https://bit.ly
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دولـي أكبـر وامتثـال األطـراف كافـة للعقوبـات)1(، كمـا أنهـا من خالل العقوبات تعمـل كذلك على ردع 
ي نفوذها اإلقليمي كما  سـلوك إيـران مـن خـالل وقـف تدفق األموال والصواريخ واألسـلحة التي تغـذِّ
هـو واضـح مـن العقوبـات األخيـرة التـي تبنتهـا وزارة الخزانـة ضـّد الشـبكات اإلقليميـة التـي تخـدم 

األهـداف اإليرانيَّـة وتسـاعدها علـى االلتفاف علـى العقوبات.
تـرى اإلدارة األمريكيَّـة أن حزمـة العقوبـات األخيـرة وحملـة الضغـط المتواصلـة سـوف تضطـّر 
إيـران إلـى إعـادة النظـر فـي مسـألة التفـاوض، وهـذا مـا عبَّـر عنـه وزيـر الخارجيـة األمريكـّي مايـك 
بومبيـو)2(. ويقـول مسـؤولو إدارة ترامـب إنـه بخـالف االتِّفـاق الـذي أبرمـه أوبامـا فإنهـم سيسـعون 
ـًدا بفتـرة محـدودة، إلـى  للحصـول علـى تصديـق الكونغـرس لتحويـل مـا اعتبـروه اتِّفاًقـا معيًبـا مقيَّ

معاهـدة دائمـة منيعـة)3(.
ويبـدو أن اإلجـراءات التـي اتخذتهـا إدارة ترامـب منـذ الرابـع مـن نوفمبـر تمثِّـل حلقـة متصلـة 
مـن الضغـط المتجـه نحـو التصاعـد علـى النِّظـام اإليرانـّي، وقـد عبَّـر جـون بولتـون مستشـار األمـن 
القومـي األمريكـّي عـن هـذا التوجـه التصعيـدي بقولـه: »علـى الرغـم مـن إحيـاء المرحلـة الثانيـة من 

العقوبـات ضـّد إيـران، فإنـه توجـد احتماليـة لفـرض قيـود أكثـر«)4(.

ثانًيا: مسارات تحرك إيران لمواجهة العقوبات

ال شـكّ أن العقوبـات األمريكيَّـة أحدثـت أثرهـا داخـل إيـران، ال سـيما علـى الجانـب االقتصـادي، 
وقـد لفـت الرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي االنتبـاه إلـى ذلـك بقوله إنـه على علم كامل بـأن »أوضاع 
الشـعب المعيشـية أصبحـت أصعـب مقارنـة باألشـهر الماضيـة، وأن قيمـة السـلع تتخـذ منحًنـى 

تصاعدّيًـا«)5(.
يعتبـر النِّظـام اإليرانـّي العقوبـات األمريكيَّـة حرًبـا اقتصاديـة علـى إيـران تسـتهدف إخضاعهـا، 
وأن جـزًءا منهـا حـرب نفسـية مـن أجـل تأليـب الـرأي العـاّم الداخلـي، وعلـى هـذا األسـاس فـإن 
َدت اسـتراتيجيتها فـي إطـار مواجهـة االسـتراتيجية األمريكيَّـة مـن خـالل خيـار المواجهة  إيـران حـدَّ

والمقاومـة.
د روحاني مسارات العمل التي يُفترض أن حكومته ستعمل عليها في إطار تلك االستراتيجية،  حدَّ
إذ أشـار إلـى العمـل علـى إحبـاط المسـعى األمريكـّي لتخفيض صادرات النِّْفـط للتأثير على الداخل 
مـن بوابـة االقتصـاد، وذلـك مـن خـالل تكثيـف التعـاون مـع دول الجـوار، إذ تتحـرك إيـران علـى عـدة 
العـراق وتركيـا وأفغانسـتان ودول حـوض  محـاور إقليميـة لمواجهـة العقوبـات، ال سـيما مـع دول 
ـر السـلع األساسـية  بحـر قزويـن وبعـض دول الخليـج العربـي، كمـا أشـار إلـى أن حكومتـه سـوف توفِّ

)))  خبرگزاری مهر،، ایران خواستار مقابله جهانی با تحریم های یکجانبه آمریکا شد، ۱۴ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 
(zvQBrX/https://bit.ly .(0(8

)))  موقع “تیك دیبكا” األمني، איראן נערכת להגיב צבאית במזה"ת על הסנקציות האמריקניות. בתרגיל האווירי 'דגל 
https://goo.gl/hNRqr9 .(0(8 כחול לבן' מאותת צה"ל שהוא נערך לתגובה נגדית، وصول في ) دیسمبر

(((  FREDERICK KEMPE, Trump’s Test on Iran: Turning Disruption to Progress, Atlantic Council, NOVEMBER (0(8 ,((, 
accessed on: ( Des. (0(8. http://cutt.us/qsZbL
)))  باشگاه خبرنگاران جوان،، بولتون به دنبال ایجاد جنگ روانی است/سیاست های آمریکا علیه ایران شکست خواهند خورد، ۲۰ 

http://cutt.us/hQu(s .آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر
)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، روحانی: نفتمان را خواهیم فروخت، ۲۸ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 8)0). 

http://cutt.us/g(StI
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ط له فـي ميزانية عام 2019)1(. بإنتاجهـا فـي الداخـل أو اسـتيرادها مـن الخـارج حسـب مـا هو مخطَّ
ر الداخلـي الناجـم عـن األزمـة، يؤّكـد النِّظـام الوحـدة الوطنيـة، خشـية أن تدفـع  وفـي إطـار التوتُـّ
األوضاع الصعبة إلى احتجاجات واسـعة ضّد النِّظام، فضاًل عن تقييد وسـائل التواصل باعتبارها 
عنصـًرا فاعـاًل فـي إثـارة المجتمـع ضـّد السياسـات الداخليـة والخارجيـة، وبجانـب المطالبـة بدعـم 
ـًدا  موحَّ موقًفـا  ووقوفـه  النِّظـام  تماسـك  لتأكيـد  مسـاٍع  تظهـر  الحكومـة  خلـف  والوقـوف  النِّظـام 
لمواجهـة األزمـة)2(. وقـد كتـب النائـب البرلمانـي محمـود صادقي تأكيًدا هذه السياسـة على حسـابه 
الشـخصي علـى تويتـر: “لقـد أثبتـت التجربـة أنـه كلمـا تعرضـت إيـران لمؤامـرات أجنبيـة، أصبحـت 

صفـوف األمـة أكثـر تماسـًكا«)3(.
كذلـك فتحـت الحكومـة المجـال أمـام القطـاع الخـاص وقطـاع بورصـة النِّْفـط، بجانـب إجـراءات 
سـرية متعـددة مـن أجـل التحايـل علـى العقوبـات واالسـتمرار فـي بيـع النِّْفـط للخـارج وتوفير وسـائل 

مناسـبة للتعامـالت الماليـة بعيـًدا عـن العقوبـات األمريكيَّـة)4(.
وتلويًحـا وتهديـًدا بالخيـار العسـكري، كتـب قاسـم سـليماني علـى حسـابه فـي تويتـر: »ترامـب 
المقامـر، أنـا خصمـك. هـل ترسـم لنـا طريـق خطواتنا؟ األمر ال يسـتدعي أن تكـون إيران وال القوات 
المسـلَّحة اإليرانيَّـة خصمـك، بـل أنـا خصمـك، وقـوات القـدس خصمـك. اعلـم أنـه ال تمـّر ليلـة ننـام 
فيهـا وال نفكـر فـي أمـرك. أقـول لـك سـيد ترامـب أيهـا المقامر، عليك أن تعلم أننـا على مقربة منك 

بدرجـة ال تتصورهـا، حيثمـا ال تتخيـل نحـن بجـوارك، نحـن موجـودون...«)5(.
على المسـتوى اإلقليمي تراهن إيران على قدراتها اإلقليمية، اسـتناًدا إلى العمق االسـتراتيجي 

اإليرانـيّ فـي سـوريا ولبنـان واليمـن، الـذي يضيِّق خيارات الواليات المتَّحـدة في مواجهة إيران)6(.
يَّـة كبيـرة دولّيًـا للتعاون مع الدول التي أبدت رفضها العقوبات األمريكيَّة  كذلـك يُوِلـي النِّظـام أهمِّ

)))  المرجع السابق نفسه.
)))  خبر كرزاى رسمي حوزه، امروز دشمن با تهدیدات ترکیبی علیه ملت ایران توطئه می کند/ رویکرد پدافند غیرعامل علمی و 

(SFwnEH/https://bit.ly .(0(8 هوشمندانه است، ۱۱ آذر ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر
(OmQNPm/https://bit.ly .موقع )) رویداد، پاسخ محمود صادقی به توییت ترامپ، ۱۱ آبان ۱۳۹۷، وصول في: ) دیسمبر  (((

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، سخنگوی کمیسیون انرژی: آمریکا از روی استیصال ۸ کشور را از خرید نفت ایران 
(RzQbYP/https://bit.ly .(0(8 مستثنی کرد، ۱۵ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر

https://goo.gl/ .(0(8 مجلة برترین ها، واکنش سردار سلیمانی به ُپست ترامپ، ۱۲ آبان ۱۳۹۷، وصول في: ) دیسمبر  (((
PDC((Z

(SHnLNT/https://bit.ly .(0(8 پرویز سروری، شکست کدخدا، صحیفة حمایت، وصول في ) دیسمبر  (((
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وا  المفروضـة علـى إيـران، وفـي مقدمتهـا الصيـن وروسـيا ثـم االتحـاد األوروبـّي)1(، فاألوروبيُّـون أقـرُّ
ة لتسـمح ألوروبا وإيـران بالدفع  ببقائهـم فـي االتِّفـاق النـووي، وأعلنـوا عـن إيجـاد آليـات ماليـة خاصَّ
والسـداد دون اللجـوء إلـى الـدوالر األمريكـي، وأن الـدول غيـر األوروبيَّـة سـتنضّم إلـى هـذه اآلليـات 
حـوا بأنهـم ينتظـرون اسـتخدام  فـي المرحلـة الثانيـة، وبعـض الـدول المسـتوردة للنِّْفـط اإليرانـّي صرَّ
ـن بعـد، ولـم تعلـن دولـة  هـذا النِّظـام لسـداد مدفوعـات النِّْفـط اإليرانـّي)2(. لكـن هـذه اآلليـة لـم تدشَّ

بعـد عـن اسـتضافتها، ربمـا خشـية ردود الفعـل األمريكيَّة.
أمـا الصيـن وروسـيا فالبلـدان حافظـا علـى عالقـات جيـدة مـع إيـران خـالل الجولـة السـابقة 
التعـاون  تنامـي  وقـد  إليـران،  المسـاعدات  مـن  عديـًدا  وقدمـا  النـووي،  االتِّفـاق  قبـل  للعقوبـات 
االقتصـادي بيـن البلديـن وإيـران بعـد االتِّفـاق النـووي، والصينيـون تحديـًدا فتحـوا طريـق البنـوك 
ـة أمـام إيـران خـالل العقوبـات السـابقة، ويَِعـُدون بذلـك خـالل هـذه الجولـة، وقـد طرحـت  الخاصَّ
ب علـى العقوبـات الماليـة  ـة مـع الصيـن وروسـيا ومـع الهنـد للتغلُـّ إيـران آليـات ماليـة ثنائيـة خاصَّ

المتَّحـدة)3(. الواليـات  المفروضـة عليهـا مـن جانـب 
سـة  م رئيس الوفد اإليرانّي المدير التنفيذي لمؤسَّ مـة البحريـة الدوليـة قدَّ وخـالل اجتمـاع المنظَّ

)))  خبر آنالین، حقیقت پور: ابهت آمریکا را برای چندمین بار خواهیم شکست، ۱۳ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 8)0). 
8((08(/khabaronline.ir/news

)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، حسن روحانی: آمریکا از همیشه منزوی تر است/ استقبال از سخنان ایران و آمریکا در 
http://cutt.us/sLbND .(0(8 سازمان ملل را دیدید، ۱۴ آبان ۱۳۹۷، وصول في: ) دیسمبر

)))  خبرگزاری جمهوری اسالمی، عراقچی: برخورد واشنگتن با برجام نشانه ای از افول آمریکا است، ))/97/8))، وصول في ) 
(D((WvH/https://bit.ly .(0(8 دیسمبر
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مـة البحريـة اإليرانيَّـة محمـد راسـتاد، وثيقـة ألعضاء المجلس حـول إدانة العقوبات  الموانـي والمنظَّ
األمريكيَّـة ضـدّ المالحـة اإليرانيَّـة. وفـي وقـت سـابق أرسـل السـفير اإليرانـّي فـي لنـدن رسـالة إلـى 
مـة البحريـة الدوليـة، أدان فيهـا هـذا اإلجـراءات األمريكيَّـة ضـّد قطـاع الشـحن  األميـن العـام للمنظَّ
والتأميـن علـى الشـحن فـي إيـران، واعتبـره انتهـاًكا لالتِّفاقيـات البحريـة الدوليـة، وال سـيما بشـأن 

السـالمة البحرية)1(.
ورغـم أن الديمقراطييـن لهـم موقـف مختلـف مـن االتِّفـاق النـووي، فـإن النِّظـام اإليرانـّي ال يعـول 
كثيـًرا علـى فوزهـم بأغلبيـة المقاعـد فـي مجلـس النـواب، إذ مـن وجهـة نظـر كثيـر مـن المسـؤولين 
ألن  األمريكـّي،  الكونغـرس  كرسـي  علـى  والجمهورييـن  الديموقراطييـن  بيـن  فـرق  ال  اإليرانّييـن 
ل نـواب الواليـة فـي البرلمـان  للحزبيـن موقًفـا واحـًدا إزاء إيـران، وذلـك حسـب تصريـح عضـو تكتُـّ
م نصيحـة لكمـال خـرازي رئيس اللجنة االسـتراتيجية  محمـد جـواد أبطحـي)2(. وكان جـون كيـري قـدَّ
للسياسـة الخارجيـة، بالبقـاء فـي االتِّفـاق النـووي حتـى بعـد انتخابـات الكونغـرس علـى األقـّل، قبـل 
اتخـاذ القـرار حيـال هـل تبقـى فـي االتِّفـاق النـووي أم ال)3(. وقـد يـؤدِّي بقـاء األزمـة فـي ظـّل التـوازن 
الحـرج فـي الكونغـرس بعـد هامـش األغلبيـة المحـدود للديمقراطيين في مجلس النـواب إلى انتظار 
اإليرانيِّيـن لفتـرة أطـول حتـى انعقـاد االنتخابـات الرئاسـة األمريكيَّـة رهاًنـا على عدم فـوز ترامب)4(.
وفـي الوقـت الـذي تحافـظ فيـه إيـران علـى البقـاء فـي االتِّفاق النـووي بوصف هـذا البقاء يعكس 
ـك أطرافـه الباقية به، فإنها ترفض مسـألة التفاوض  مصلحـة حيويـة إليـران، ال سـيما فـي ظـّل تمسُّ
مسـتحيلة  شـروًطا  تضـع  المتَّحـدة  الواليـات  أن  تـرى  إيـران  ألن  المتَّحـدة،  الواليـات  مـع  الثنائـي 
ا على مسـاعي األمريكّيين للدخول في جولة جديدة من المفاوضات  ح ظريف رّدً للتفاوض)5(. وصرَّ
النوويـة، بـأن االتِّفـاق النـووي هـو اتِّفـاق جيـد، وأن إيـران لـن تدخـل فـي أي مفاوضـات مـع أمريـكا 
ت الجولـة السـابقة مـن المحادثـات النوويـة  حـول البرنامـج النـووي اإليرانـّي مـرة أخـرى، إذ اسـتمرَّ
بيـن إيـران وممثلـي الـدول األوروبيَّـة الثـالث، التـي أصبحت بعد ذلك 6 دول واشـتهرت بـ5+1، لمدة 
12 عاًمـا، وكان نتيجتهـا االتِّفـاق النـووي)6(. لكـْن تلـوِّح إيـران باحتمـال عودتهـا لتخصيـب اليورانيـوم 
فـي حالـة انهـار االتِّفـاق، إذ اعتبـر ظريـف أن تخصيـب اليورانيـوم مثلما كان في فترة ما قبل االتِّفاق 
النـووي مـن حـّق إيـران بالنظـر إلـى نقـض الواليـات المتَّحـدة عهودهـا)٧(. ومن الواضـح أن اإليرانّيين 
يـرون أن االتِّفـاق النـووي فـي الوقـت الحالـي هـو اتِّفـاق أحـادي االتجـاه، فاالمتيـازات للطـرف اآلخر 
والقيـود علـى إيـران. وَوْفًقـا للفقـرة 36 مـن االتِّفـاق النـووي، فبسـبب عـدم امتثـال الطـرف اآلخـر 

)))  خبر كرزاي صدا وسیما، تالش ایران برای محکوم...، مرجع سبق ذكره.
)))  خبرگزاری خانه ملت، عراقچی: برخورد واشنگتن با برجام نشانه ای از افول آمریکا است، )) /8/ 79))، وصول في: ) 

http://cutt.us/MyiY8 .(0(8 دیسمبر
)))  عماد آبشناس، تاثیر نتیجه انتخابات اخیر آمریکا بر ایران، وكالة أنباء سبوتنیك، )) نوفمبر 8)0)، وصول في ) دیسمبر 

(FNbhi/https://goo.gl .(0(8
)))  خبر كرزاي صدا وسیما، آغاز انحطاط ترامپیسم و دورنمای سیاست خاورمیانه ای امریکا در پرتو شکست جمهوریخواهان، 

(RBvGuE/https://bit.ly .(0(8 ۱۶ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر
)))  خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، بعیدی نژاد: آمریکا در سیاست خود نسبت به ایران دچار تناقض عمیقی است، ۲۲ آبان 

(Doc0a7/https://bit.ly .(0(8 ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر
)))  خبرگزاری فارس، ظریف: 8 سال جنگ را دوام آوردیم، مقابل ترامپ هم پیروز می شویم، ۱/۹/۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 

(zordVL/https://bit.ly .(0(8
)7)  خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه: احتمال بازگشت به غنی سازی همیشه وجود دارد، ۳ آذر ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 

(QfaiP8/https://bit.ly .(0(8
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اللتزاماتـه، فـإن مـن »حـّق إيـران« أن تتوقـف عـن التزاماتهـا كلّيًـا أو جزئّيًـا)1(.
ويمكـن القـول إن العقوبـات تؤثِّـر فعلّيًـا على المعيشـة العادية للشـعب فـي إيران، لكن من الصعب 
أن نقـول إن ترامـب سـيصل إلـى تغييـر النِّظـام أو تغييـر سـلوك إيـران فـي المنطقـة علـى المـدى 
القريـب)2(، فـال تـزال الشـركات التـي ال تربطهـا عالقـات مـع الواليـات المتَّحـدة تتعـاون مـع طهـران، 
ونحـو ثالثـة آالف مـن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والكبيـرة تعمـل مـع إيـران، ومـا يريدونـه هـو 
قنـاة ماليـة إلجـراء المعامـالت، وإذا مـا توافـرت فـإن إيـران سـتجد فرصـة للتحايـل علـى العقوبـات، 
كمـا أن الصيـن وروسـيا واالتِّحـاد األوروبـّي ال تـزال متمسـكة باالتِّفـاق النووي، وتعطـي وعوًدا إليران 
ـظ بشـأن  بمسـاعدتها وتخفيـف وطـأة العقوبـات األمريكيَّـة، والواليـات المتَّحـدة نفسـها لديهـا تحفُّ
سياسـات تصفير النِّْفط التي قد تسـبِّب ارتباًكا داخلّيًا أو على المسـتوى الدولي، فضاًل عن األخذ 
فـي الحسـبان التهديـدات اإليرانيَّـة التـي قـد يفرضهـا شـعور النِّظـام بأنـه بـات علـى وشـك االنهيـار، 
ولجـوأه إلـى تنفيـذ عمليـات انتقاميـة قـد تربـك السـاحة اإلقليميـة، سـواء بصـورة مباشـرة أو مـن 

خـالل عمالئـه وميليشـياته المنتشـرة فـي المنطقـة.

ة على إيران المحور الثاني: مواقف وخيارات الصين من العقوبات األمريكيَّ
يكتسـب تنـاول الموقـف الصينـي الرافـض للعقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران التـي دخلـت حيِّـز 
ـة، نظـًرا إلى مكانة الصيـن الدولية كفاعل مؤثِّر  يَّـة خاصَّ التنفيـذ فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، أهمِّ
ـا تحتـل الصيـن المركـز الثانـي فـي العالَـم بعد  فـي الشـؤون الدوليـة بحكـم وزنهـا النسـبي، فاقتصادّيً
ـح ضمـن أقطـاب دوليـة آسـيوية وأوروبيَّـة  ا الصيـن قطـب دولـي مرشَّ ، وسياسـّيً االقتصـاد األمريكـيّ
ا هـي  دي القطبيـة حـال التحـول فـي النِّظـام الدولـي الراهـن، وعسـكرّيً لقيـادة النِّظـام الدولـي التعـدُّ

القـوة الثالثـة عالَمّيًـا مـن حيـث حجـم االنفـاق وعـدد أفـرد الجيـش.

https://bloom.bg/2P5nhhC :المصدر

ة على إيران أوًل: الموقف الصيني من العقوبات األمريكيَّ

أعلنـت جمهوريـة الصيـن الشـعبية -الشـريك التجـاري األول إليـران- موقفهـا الرافـض للعقوبـات 

)))  روزنامه كیهان، گزارش خبری تحلیلی کیهان: دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« اوباما به »نزدیک صفر« ترامپ رسید!، ۰۶ آذر 
(TRU(q(/https://bit.ly .(0(8 ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر

)))  موقع إیران إنترناشیونال، ایران یا اسرائیل، کدام یک دشمن منطقه است؟، ۲۳ آبان ۱۳۹۷، وصول في ) دیسمبر 8)0). 
(QJyiXF/https://bit.ly
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االقتصاديـة األمريكيَّـة فـي أثنـاء توقيـع حزمتَـي العقوبـات: األولـى فـي 4 أغسـطس 201٨، والثانيـة 
فـي 4 نوفمبـر 201٨، مـع تقديمهـا الوعـود بتثبيـت حجـم مشـترياتها النِّْفطيـة مـن إيـران.

وقـد بـررت هـوا تشـون يونـغ المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الصينيَّـة فـي 5 نوفمبـر 201٨، 
موقـف بكيـن الرافـض للعقوبـات بأنهـا عقوبـات أحاديـة الجانـب، وأن بكيـن ضمـن العواصـم السـت 
)الـدول الخمـس دائمـة العضويـة وبينهـا الصيـن، باإلضافـة إلـى إيـران( الموقعـة علـى خطـة العمـل 
الشـاملة المشـتركة Joint Comprehensive Plan of Action المعروفـة باالتِّفـاق النـووي 2015، 
وزادت تشـون يونـغ بـأن التعـاون الصينّي-اإليرانـّي يتـم علـى نحـو قانونـي داخـل سـياق المنظومـة 

القانونيـة الدوليـة)1(.
التـي تتبناهـا إدارة الرئيـس األمريكـّي دونالـد ترامـب فـي تطبيـق  ج  سياسـة التـدرُّ وفـي إطـار 
العقوبـات علـى إيـران، اسـتثنت اإلدارة األمريكيَّـة جمهوريـة الصيـن ضمـن الـدول الثماني المسـتثناة 
ًتـا لمـدة سـتة أشـهر بدًءا مـن تاريخ سـريان العقوبات في  مـن قـرار حظـر شـراء النِّْفـط اإليرانـّي مؤقَّ
4 نوفمبـر 201٨، وهـذه الـدول هـي: الصيـن، والهنـد، واليونان، وإيطاليـا، واليابان، وكوريا الجنوبية، 

وتركيـا، وتايوان)2(.

ولم تتوقف اإلدارة األمريكيَّة عند هذا الحد، بل أعلن بومبيو في 9 نوفمبر 201٨ أن »الواليات 
المتَّحدة ال تريد اتباع سياسة عدائية وال تريد الدخول في حرب باردة مع الصين«)3(.

وقـد يعـود ذلـك إلـى الرغبـة األمريكيَّـة فـي تقليـص درجـة التوتُّـر مـع بكيـن نتيجـة تصاعـد مـا 

(((  Arab news, China to continue Iran trade despite new US sanctions, November (0(8 ,(, Accessed Nov ((,(0(8 
https://bit.ly/(rdQ((D
(((  Department of State, Press Briefing: Update on Iran Policy and Sanctions, November (0(8 ,(, Accessed Nov ((, 
https://bit.ly/(DUF(u(
(((  Department of State, The United States is not pursuing a Cold War or containment policy with #China, November 
(0(8 ,(0, Accessed Nov (7, https://bit.ly/(Az(9HJ
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أجـواء  األذهـان  إلـى  أعـادت  التـي  ـة”،  ة-الصينيَّ التجاريـة األمريكيَّ بـ”الحـرب  المراقبـون  وصفـه 
الحـرب البـاردة بعـد أن فرضـت واشـنطن الرسـوم علـى الـواردات الصينيَّـة، وردَّت الصين بإجراءات 
لهـا فـي انتخابـات التجديـد النصفـي بهـدف التأثيـر  مماثلـة، ثـم االتهامـات األمريكيَّـة للصيـن بتدخُّ

علـى فـرص الجمهورييـن فـي مجلـس النـواب.
األمريكيَّـة  التهدئـة  نبـرة  ورغـم 
ر  التوتُـّ ة  ِحـدَّ لتخفيـف  الصيـن  تجـاه 
إدارة  تـرى  الكبيريـن،  القطبيـن  بيـن 
ترامـب ضـرورة انضمـام الصيـن إلـى 
العقوبـات  لتنفيـذ  األمريكيَّـة  الحملـة 
إلـى  باألسـاس  الهادفـة  إيـران  ضـّد 
تعديـل سـلوك النِّظـام اإليرانـّي وَقبُـول 
النـووي  الملـف  التفـاوض علـى  إعـادة 
اإلقليمـي  اإليرانـّي  النفـوذ  وتحجيـم 
عبـر الضغـط بورقـة خفـض عائـدات 
ظـل  فـي  إليـران  النِّْفطيـة  الصـادرات 
إذ  المترديـة،  االقتصاديـة  أوضاعهـا 

ـد بومبيـو فـي أثنـاء المباحثـات الصينيَّة-األمريكيَّـة بمقـر وزارتـه فـي 9 نوفمبـر 201٨، عزم بالده  أكَّ
علـى إجـراء مباحثـات أمريكيَّة-صينيَّـة مكثفـة بغيـة كسـب تأييـد بكيـن لوقف شـراء النِّْفـط اإليرانّي، 
ـة إلـى الصفـر هـدف مركـزي للواليـات المتَّحـدة ضـّد  ْفـط اإليرانيَّ مضيًفـا أن إيصـال صـادرات النِّ

إيـران)1(.

(((  Department of State, U.S.-China Diplomatic and Security Dialogue, Nov (0(8 ,9, Accessed Nov (8, https://bit.
ly/(E(HXG(
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وعلـى مـا يبـدو أن واشـنطن أدركـت أيًضـا ضـرورة تفويـت الفرصـة علـى إيـران إلغـراء الشـريك 
التجاري األول في إطار سياسـة »التجاه شـرًقا« كخيار اسـتراتيجي إيرانّي لمواجهة العقوبات عبر 
نهـا مـن إقامـة عالقـات أكبر مع دول آسـيا الوسـطى وجنوب  تعميـق التقـارب مـن بكيـن، وهـو مـا يمكِّ
شـرقي آسـيا، فقـد كانـت الصيـن أول دولـة يزورهـا وزيـر الخارجيـة اإليرانـّي محمـد جـواد ظريـف 
بعـد االنسـحاب األمريكـّي مـن االتِّفـاق النـووي، كمـا كشـف رئيـس اللجنـة السـتراتيجية للعالقـات 
الخارجيـة -أنشـأها المرشـد اإليرانـّي علـى خامنئـي كجهـاز ُمـواٍز للخارجية اإليرانيَّـة- كمال خرازي 

عـن مقترحـات متعـددة إلغـراء الشـريك الصينـي، أهمهـا)1(:
إنشـاء حزام صيني-إيرانّي لتعزيز التعاون االقتصادي ضمن مشـروع الحزام والطريق مع ربط 1 ))

ميناء تشـابهار بدول آسـيا الوسـطى، وتريد إيران ربط السـكك الحديدية في آسـيا الوسـطى بإقامة 
خـّط يمتـّد مـن شـمالّي إيـران إلـى جنوبيِّهـا، ويربـط حدودهـا الشـرقية بحدودهـا الغربيـة، وبذلـك 
ـة مـع إنشـاء  تحصـل بكيـن علـى طريـق أسـرع نحـو أوروبـا، والوجـود فـي المحيـط الهنـدي، بخاصَّ

طريـق سـريع يربـط طريـق الحريـر بشـّط العـرب، حيـث مينـاء المحمـرة ومينـاء البصـرة العراقية.
المشـاركة الصينيَّـة فـي عمليـات إعـادة إعمـار العـراق وسـوريا تخلـق فـرص عمـل للعراقييـن 1 ))

وتتيـح  بالطاقـة،  الغنيَّيـن  البلديـن  هذيـن  فـي  الصينيَّـة  االسـتثمارات  فـرص  وتعّظـم  والسـوريين 
الكهربـاء وغيرهـا. وإنتـاج  البنـاء  ومـواّد  واألسـمنت  الحديـد  إنشـاء مصانـع  للصينييـن 

إيـران مسـتعدة لتعـاون اسـتراتيجي إيرانّي-صيني-باكسـتاني فـي مجـال الصناعـات الدفاعيـة 1 ))
عبـر تطويـر مينـاء تشـابهار وجـوادار، مـع ضـرورة الوجـود العسـكري الصينـي فـي تلـك المنطقـة 
لـ»تأميـن« أمـن المحيـط الهنـدي بمشـاركة الصيـن فـي إنشـاء القواعـد العسـكرية المتطـورة فـي 

الهنـدي. المحيـط 
علـى الصيـن التفكيـر فـي المشـاركة فـي مشـروع إنشـاء خّط غـاز لنقل الغـاز الطبيعي من ميناء 1 ))

عسـلوية جنوبّي إيران إلى العراق وسـوريا والبحر المتوسـط وأوروبا الجنوبية، ومدى إمكانية عقد 
اجتماعـات دوريـة صينيَّة-إيرانيَّـة بغية االنتقال إلى عالقات اسـتراتيجية صينيَّة-إيرانيَّة.

ة على إيران ثانًيا: دوافع وحسابات الموقف الصيني من العقوبات األمريكيَّ

التسـاؤل الهـاّم للغايـة الـذي يتبـادر إلـى الذهـن، والـذي ستُسـِهم مناقشـته فـي تكويـن رؤيـة حـول 
وذلـك حـال حـدوث  للعقوبـات،  الصينـي  الرفـض  فـي ظـل  الصينيَّة-اإليرانيَّـة  العالقـات  مسـتقبل 
انفراجـة علـى المـدى المنظـور فـي العالقـات بيـن القطبيـن الكبيريـن حـال تبـادل المصالـح وفـق 
قاعـدة »ال أصدقـاء دائمـون وال أعـداء دائمـون، بـل توجـد مصالـح دائمـة«، هـو: هـل سـتظّل الصيـن 
ـكها بإيـران ورفضهـا  ي بهـا؟ وهـل دافـع الصيـن فـي تمسُّ متمسـكة بالورقـة اإليرانيَّـة، أم سـتضحِّ
العقوبات اقتصادي أم سياسي، أم كالهما مًعا؟ وما وزن الدوافع السياسية واالقتصادية في أجندة 
يَّـة كل مـن الصيـن وإيـران فـي اسـتراتيجية  السياسـة الخارجيـة لكلتـا الدولتيـن؟ ومـا وزن وثقـل أهمِّ

األخرى؟
بعبـارة أخـرى: أي مـن تلـك الدوافـع يحتـّل األولويـة فـي السياسـة الصينيَّـة التـي علـى ضوئهـا 
يمكـن لبكيـن تغليـب األولويـات فـي اسـتمرارية العالقات مع واشـنطن أو طهران فـي نهاية المطاف؟ 

)))  خبرگزاری تسنیم، چین هفت پیشنهاد خرازی برای همکاری راهبردی تهران-پکن، 0) سبتمبر 8)0)، تاریخ االطالع: 
(QnlzwS/https://bit.ly ،(0(8/((/(7

52

https://bit.ly/2QnlzwS
https://bit.ly/2QnlzwS


وحـال تغليـب اسـتمرارية العالقـات مـع إيـران فهـل سـيكون ذلـك علـى أسـاس العالقـات االقتصاديـة 
فـي ظـل تفـوق العالقـات االقتصاديـة الصينيَّة-األمريكيَّـة علـى الصينيَّة-اإليرانيَّـة وخلـو قائمـة أكبـر 
10 شـركاء تجارييـن للصيـن لعـام 201٧ مـن إيـران، مـع العلـم بـأن الشـريك التجاري العاشـر للصين 
ل 1.9% مـن إجمالـي حجـم الصـادرات  -علـى سـبيل المثـال- مـن حيـث الـواردات كان روسـيا بمعـدَّ
الصينيَّـة العالَميـة، بمـا يعنـي أن نسـبة صـادرات الصيـن إلـى إيـران أقـل مـن 2% بكثيـر مـن حجـم 

الصـادرات الصينيَّـة العالَميـة)1(.
ر فـي العالقـات السياسـية  ـة فـي ظـّل تنامـي التوتُـّ أم إنهـا سـتغلّب االعتبـارات السياسـية، بخاصَّ
والتجاريـة األمريكيَّة-الصينيَّـة إلـى حـّد الحديـث عـن عـودة أجـواء الحـرب البـاردة مـن جديـد، وهذه 
المـرة بيـن الصيـن والواليـات المتَّحـدة، فضـاًل عن إدراك الصينيين للموقـف األوروبّي المتطابق مع 

الصينـي فـي رفـض االنسـحاب األمريكـّي مـن االتِّفـاق النـووي وتوقيـع العقوبات علـى إيران؟

1- الدوافع السياسية:
تتطابـق رؤيـة الدولتيـن، إيـران والصيـن، تجـاه النِّظام الدولي األحادي القطبيـة Unipolarity الرغبة 
د االقطاب Multipolarity يُفِقد الواليات المتَّحدة هيمنتها وسيطرتها  في االنتقال إلى نظام دولي متعدِّ

العالَمية المنفردة ويفسـح المجال أمام بروز أقطاب دولية منافسـة ومؤثرة في الشـؤون الدولية.
ويكمن في الال وعي الجمعي الصيني-اإليرانّي القلق المشترك بوقوعهما ضحيتين لسياسة التطويق 
األمريكيَّـة The policy of Encirclement المتبعـة تجـاه الصيـن فـي شـرق آسـيا وإيـران فـي الشـرق 
األوسـط، ومـن ثـم تطابـق اإلدراك الصينـي اإليرانـّي لضـرورة التنسـيق وتوحيـد الـرؤى تجـاه القضايـا 
الشـرق آسـيوية والشـرق أوسـطية لخلق توازن جيو-اسـتراتيجي في هاتين المنطقتين االسـتراتيجيتين 
بحكـم مواردهمـا الهائلـة وموقعيهمـا الجيو-اسـتراتيجي لمجابهـة مصـدر التهديد المشـترك المتمثل في 
السياسـة األمريكيَّـة تجـاه منطقتَـي شـرق آسـيا فـي إطـار التحالـف االسـتراتيجي مـع كوريـا الجنوبيـة، 

واليابـان والشـرق األوسـط فـي إطـار التحالـف االسـتراتيجي مـع إسـرائيل وحلفائهـا التقليدييـن)2(.

(((  webgate.ec.europa, European Union, Trade in goods with China, China, Trade with World, Total Goods: Trade 
flows and balance Source IMF , (0(8-((-0(, P. 8, Accessed Nov (8, https://bit.ly/(Sng(Dy
(((  Kinling Lo, South China Morning Post, China backs Iran nuclear deal as United States walks away, but could it be a 
costly decision?, South China Moring Post, May (0(8 ,9, Accessed Nov (9, http://cutt.us/FfGke
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يـدرك صانعـو القـرار فـي بكيـن وطهـران مـدى تطابـق نظـام الحكـم السياسـي فـي دولتيهمـا المتمثـل 
فـي حكـم القلـة أو الفـرد )الحكـم الشـمولي()1(، الـذي تحتكـر فيـه أقليـة حاكمـة جميـع مصـادر القـوة 

السياسـية وعناصـر اإلنتـاج المتاحـة للدولـة.
يَّـة الصيـن االقتصاديـة إليـران  الدولتيـن فـي حالـة احتيـاج اسـتراتيجي متبـاَدل، ففضـاًل عـن أهمِّ
كمسـتورد للنِّْفـط، إيـران فـي حاجـة إلـى الفيتـو الصينـي كمـوازن اسـتراتيجي دولـي ثـاٍن بعـد المـوازن 
االسـتراتيجي الدولـي األول ممثَّـالً فـي الفيتـو الروسـي ضـّد التهديـدات األمريكيَّـة، إذ يكمـن فـي العقـل 
االستراتيجي اإليرانّي هاجس من عدم استمرارية دعم الروس إليران، خلََّفته حالة عدم الثقة التاريخية 
بين اإليرانّيين والروس. وبالنسـبة إلى الصين فإيران باإلضافة إلى أنها مصدر رئيسـي السـتيراد النِّْفط 
فهـي فرصـة حقيقيـة لمـّد النفـوذ الصينـي الجيو-سياسـي إلـى الشـرق األوسـط مـع إمكانيـة مسـاعدتها 
في الَحّد من النفوذ األمريكّي في منطقة الخليج العربي، وهكذا تعمل الشـراكة السياسـية الصينيَّة مع 

إيـران علـى مسـاعدة الصيـن فـي مواجهـة النفـوذ األمريكـّي في الشـرق األوسـط وشـرق آسـيا.
2- الدوافع القتصادية:

تجمـع الدولتيـن مصالـح اقتصاديـة وتجاريـة، يأتـي فـي مقدمتها وقوع إيران ضمن المشـروع الصيني 
االقتصـاي العابـر للحـدود، مشـروع »حـزام واحد..طريـق واحـد« One belt.. One Road)2( الـذي طرحـة 
الرئيـس الصينـي شـي جينبينـغ بعـد تولِّيـه مهـامَّ منصبـه فـي 2013، ويربط الصين بإفريقيـا وأوروبا عبر 
طريـق يمـر بآسـيا الوسـطى والهنـد وشـرق آسـيا وصـواًل إلـى الـدول الخليجيـة نحـو إفريقيـا، مع تدشـين 
تفريعـة تمـّر مـن إيـران نحـو العـراق فسـوريا فلبنـان وربمـا إلـى إسـرائيل، مـع تفريعـة أخـرى تخـرج مـن 
العـراق باتجـاه األراضـي التركيـة فقبـرص ثـم أوروبـا، وبالفعـل أعلنـت الصيـن فـي مطلـع 201٧ انطـالق 

أولـى رحـالت قطـار طريـق الحريـر الجديـد مـن ييـوو شـنغهاي إلـى لندن.

 https://bit.ly/2Qp6aMy:المصدر

يَّـة كبـرى لـدى ُصنَّـاع القـرار فـي إيـران لمـا له من مـردود إيجابي على  ويحتـّل هـذا المشـروع أهمِّ

(((  Michael D. Swaine, Beijing’s Tightrope Walk on Iran, China Leadership Monitor, Carnegie Endowment for 
International Peace, Accessed Nov (9, http://cutt.us/bxKzy
(((  Lily Kuo and Niko Kommenda, What is China’s Belt and Road Initiative?, the guardian, Accessed Dec 9, https://
bit.ly/(Am((y(
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ل  االقتصـاد اإليرانـيّ مـن زاويـة تعزيـز صـادرات النِّْفـط اإليرانـّي للـدول الواقعـة علـى نطاقـه، ويشـكِّ
فرصـة اسـتراتيجية لطهـران لتنفيـذ حلـم منـذ عهـد الرئيـس الراحـل هاشـمي رفسـنجاني آواخـر 
ثمانينيـات القـرن المنصـرم بجعـل »إيـران قلـب طريـق الحرير«)1(، بما يرجح تحويـل الموقع اإليرانّي 

إلـى موقـع جيو-اسـتراتيجي ذي ثقـل تجـاري عالَمـي.
أضـف إلـى ذلـك حجـم التبـادل التجـاري، إذ تُعتبـر الصين الشـريك التجاري األول إليران، ورغم 
تضـارب األرقـام فقـد كشـف نائـب السـفير الصينـي لـدى إيـران شـو وي، فـي 4 سـبتمبر 201٨، أن 
حجـم التبـادل التجـاري الصيني-اإليرانـّي بلـغ 19.66 مليـار دوالر خـالل النصـف األول من 201٨)2(، 
وتـرى بكيـن فـي طهـران السـتيراد النِّْفـط ضماًنـا لـدوران عجلـة إنتاجهـا الضخمـة، إذ تمتلـك إيـران 
ْفـط اإليرانـّي فـي حيـن تحتـّل  احتياطّيًـا ضخًمـا مـن النِّْفـط والغـاز، وتَُعـّد الصيـن أكبـر مسـتورد للنِّ
الهنـد المركـز الثانـي وكوريـا الجنوبيـة الثالـث وتركيـا الرابـع خـالل الفتـرة مـن نوفمبـر 201٧ إلـى 

أبريـل 201٨ حسـب أرقـام وكالـة بلومبيـرغ األمريكيَّـة فـي مايـو 201٨)3(.

ثالًثا: مكانة الصين الدولية ومستقبل عالقاتها مع إيران على ضوء موقفها 

ة: من العقوبات األمريكيَّ

ـن إيران من التغلُّب علـى العقوبات األمريكيَّة وتخفيف  هـل يمكـن أن تكـون الصيـن قنـاة مسـتمرة تمكِّ
حدة الضغوط االقتصادية؟

مـن حيـث المكانـة الدوليـة تتمتَّـع الصيـن بحـق النقـض )الفيتـو(، وِمـن ثَـمَّ تمتلـك ورقـة ضغـط 
قانونيـة دوليـة، كمـا تمتلـك قـدرات اقتصاديـة وعسـكرية، فهـي القتصـاد الثانـي فـي العاَلـم بعـد 
اإلنفـاق  وحجـم  القـوة  مؤّشـر  حيـث  مـن  ـا  عاَلمّيً الثالثـة  العسـكرية  والقـوة   ، األمريكـيّ االقتصـاد 

)))  إرم نیوز، حرب البادیة السوریة ُتخِفي صراًعا على معابر طریق الحریر وحقول النفط والغاز، تاریخ االطالع: 7)/))/8)0)، 
(DTk(I0/https://bit.ly

)))  وكالة الجمهوریة اإلسالمیة لألنباء )إیرنا)، نائب السفیر الصیني لدي طهران: ),) بالمائة نمو التجارة بین إیران والصین خالل ) 
(Q(kvi(/https://bit.ly ،(0(8/((/(0 :أشهر، ) سبتمبر 8)0)، تاریخ االطالع

(((  Energy World, How the biggest oil buyers like India tackled US sanctions on Iran before, May (0(8 ,09, Accessed 
Nov (0 , https://bit.ly/(Q(O8(c
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العسـكري وعـدد أفـرد الجيـش وحجـم الطائـرات والصواريـخ الجويـة والبريـة والبحريـة)1(.
مـة شـنغهاي للتعـاون« )SCO(، التـي اعتبرهـا  سـين لـ»منظَّ الصيـن أحـد أهـّم األعضـاء المؤسَّ
مة للتنسـيق بين أعضائها بقدر ما هي تحالُف عسـكري يسـتهدف  د منظَّ المتخصصون ليسـت مجرَّ
وقيرغيزسـتان  وكازاخسـتان  وباكسـتان  والهنـد  والصيـن  )روسـيا  الثمانـي  لدولهـا  مشـتَرًكا  ا  عـدّوً
وطاجيكسـتان وأوزبكسـتان()2(، ووصـل األمـر ببعـض المراقبيـن إلـى اعتبارهـا وريًثـا لحلـف وارسـو 
باحتوائهـا علـى دولتيـن ُعظَميَيـن نوويتيـن همـا روسـيا والصيـن، ويضاهـي بقـدرات أعضائـه قدرات 

حلـف الناتـو، يهـدد المصالـح األمريكيَّـة فـي آسـيا الوسـطى)3(.
مـة االقتصاديَّـات الناشـئة بريكـس BRICS التـي  كمـا تَُعـّد الصيـن أحـد أهـّم األعضـاء فـي منظَّ
تحتـوي علـى مـا يقـارب ربـع اقتصـاد العالَـم، أضـف إلـى ذلـك تأسيسـها وقـوى دوليـة أخـرى البنـك 
اآلسـيوي لالسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة AIIB، كمنافـس تمويلـي دولـي قـوي لكسـر الهيمنـة الماليـة 

سـات الغربيـة األمريكيَّـة كصنـدوق النقـد والبنـك الدولييـن. الدوليـة للمؤسَّ
يـدرك صنـاع القـرار فـي الصيـن رفـض الـدول األوروبيَّـة الموقعـة علـى االتِّفـاق النـووي )المملكة 
ًدا  المتَّحـدة وألمانيـا( لالنسـحاب األمريكـّي مـن االتِّفـاق النـووي، فضـاًل عـن توجيـه ترامـب مجـدَّ
سـالح العقوبـات تجـاه بكيـن، فقـد أعلنـت إدارة ترامـب عـن عقوبـات اقتصاديـة ضـّد الصين شـملت 

فـرض رسـوم جمركيـة علـى السـلع الصينيَّـة.
ح  وفـي ضـوء العوامـل السـابقة والدوافـع السياسـيه والقتصاديـة، يمكـن القـول إن الخيـار المرجَّ
ـك الصيـن بإيـران، فـي ظـّل العالقـات الصينيَّة-األمريكيَّـة المتوترة، رغـم تصريحات بومبيو  هـو تمسُّ
لتهدئـة التوتُّـرات بيـن واشـنطن وبكيـن، والـوزن النسـبي للصيـن فـي النِّظـام الدولـي، وتعاظـم درجـة 
انخـراط الصيـن فـي الشـؤون العالَميـة، والموقـف األوروبـّي الرافـض لالنسـحاب األمريكـّي مـن 

االتِّفـاق النووي.
ولكـن قـد تقبـل الصيـن بخيـار التـوازن فـي عالقاتهـا الخارجية بيـن الواليات المتَّحـدة وإيران مع 
التزامهـا بعـض العقوبـات ال كلهـا علـى إيـران، وذلـك حـال حـدوث انفراجـة فـي العالقـات الصينيَّـة-
فـي  االسـتراتيجي  التحـول  حـال  أو  الصينيَّة-األمريكيَّـة،  التجاريـة  الحـرب  بخصـوص  األمريكيَّـة 

مواقـف اإلدارة األمريكيَّـة تجـاه الصيـن مثـاًل.

ة على ضوء إقرار الحزمة الثانية من  ة-التركيَّ المحور الثالث: العالقات اإليرانيَّ
ة العقوبات األمريكيَّ

ـي هـذا الجانـب مـن التقريـر أهـم التطـورات فـي العالقـات التركيَّة-اإليرانيَّـة خـالل شـهر  يغطِّ
نوفمبـر 201٨ علـى خلفيـة العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران، علـى ضوء موقف الحكومـة التركيَّة من 
تهـا وزارة الخزانـة األمريكيَّـة  العقوبـات واالسـتثناء األمريكـّي لتركيـا مـن الحزمـة الثانيـة التـي أقرَّ
ق إلـى المسـاعي التركيَّـة لمسـاعدة  ودخلـت حيِّـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، مـع التطـرُّ

إيـران فـي االلتفـاف علـى تلـك العقوبـات.

(((  (0(8 Military Strength Ranking, global firepower, Accessed Nov (0(8 , (0, http://cutt.us/7rklS
(((  The Shanghai Cooperation Organisation, eng.sectsco, Accessed Nov (0, http://cutt.us/GXl((

)))  د. لیونید ألكسندروفتش، منظمة شنغهاي للتعاون.. تحالف عمالق في آسیا، البیان اإلماراتیة، تاریخ االطالع: 0)/))/8)0)، 
http://cutt.us/FiTCq
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ة على إيران أوًل: الموقف التركي من العقوبات األمريكيَّ

تحظـي تركيـا وإيـران بعالقـات واسـعة النطـاق، وبحكـم العالقـة القويـة بيـن الطرفيـن، خصوًصـا 
فـي الجانـب االقتصـادي والتبـادل التجـاري، اتخـذت الحكومـة التركيَّـة موقًفـا مناهًضـا للعقوبـات 
األمريكيَّـة، فأعربـت أنقـرة عـن رفضهـا العقوبـات منـذ إعـالن الرئيـس األمريكـّي دونالـد ترامـب 
انسـحابه مـن االتِّفـاق النـووي فـي مايـو 201٨ وإعـادة فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى إيـران، كمـا 
الطاقـة  التـي تسـتهدف مجـال  العقوبـات  التقـدم بطلـب الحصـول علـى إعفـاء مـن  نيتهـا  أعلنـت 

اإليرانيَّـة والتـي ُفِرَضـت فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨.
أعلنـت الواليـات األمريكيَّـة المتَّحـدة إعفـاء ثمانـي دول مـن المرحلـة الثانيـة مـن العقوبـات علـى 
ًتـا لمـدة سـتة أشـهر، وكانـت تركيا واحدة من الدول المسـتثناة. وتهـدف الواليات المتَّحدة  إيـران مؤقَّ
مـن وراء هـذا االسـتثناء إلـى إعطـاء الـدول المسـتوردة للنِّْفـط اإليرانـّي الفرصـة للبحـث عـن بديـل 
دة، فضـاًل عـن المحافظـة علـى أسـعار  تسـتورد منـه احتياجاتهـا النِّْفطيـة بعـد انتهـاء المهلـة المحـدَّ
متوازنـة للنِّْفـط. بالنسـبة إلـى إيـران تُعتبـر تركيـا واحـدة مـن أهـم الـدول المعفـاة مـن العقوبـات 
األمريكيَّـة، لكونهـا دولـة حدوديـة وواحـدة مـن المسـتوردين األساسـين للنِّْفـط والغـاز اإليرانـّي فـي 

المنطقـة)1(.
التركـي،  القـرار  لـدي صانـع  كبيـر  باهتمـام  إيـران  علـى  األمريكيَّـة  العقوبـات  وتحظـى قضيـة 
ظهـر ذلـك مـن تصريحـات المسـؤولين، إذ أعلـن الرئيـس التركـي رجـب طيـب أروغـان رفضـه التـاّم 
للعقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران معتبـًرا أنهـا غيـر صحيحـة مـن وجهـة نظـره، كمـا أعـرب عـن أن 
أنقـرة لـن تلتـزم العقوبـات حتـى بعـد انتهـاء فتـرة األشـهر السـتة نظـًرا إلـى ضيـق اإلطـار الزمنـي 
الممنـوح، وقـال إن »العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران تهـدف إلـى اإلخـالل بالتـوازن فـي العالَـم، وإنـه 

(((  Shesgreen, Deirdre. ”Iran Sanctions: Trump Administration Exempts Eight Countries, including China, from New 
Penalties.“ USA Today. November (0(8 ,0(. Accessed December (0(8 ,0(. http://cutt.us/tMQRn
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ال يريـد العيـش فـي عالَـم إمبريالـي«)1(. مـن جانـٍب آخـر قـال وزيـر الخارجيـة التركـي مولـود أوغلـو 
أن العقوبـات علـى طهـران ليسـت بالخيـار الحكيـم، بحيـث اعتبـر أن العقوبـات لـن تحقـق النتائـج 
ـد أن تركيـا تقـف ضـّد فـرض العقوبـات على إيران،  التـي ترجوهـا اإلدارة األمريكيَّـة الحاليـة، كمـا أكَّ
مضيًفـا أن محاولـة عـزل طهـران سـتؤثر علـى الشـعب اإليرانـّي، األمـر الـذي عـّده “خطيـًرا” علـى 
حـّد تعبيـره. وتشـير تصريحـات المسـؤولين األتـراك إلـى المسـاعي التركيَّة للوقـوف في صف إيران 
لمواجهـة العقوبـات األمريكيَّـة، وتقديـم المسـاندة الالزمـة لتفـادي األزمـات االقتصاديـة المحتَملـة 

اء العقوبـات المفروضـة علـى طهـران)2(. جـرَّ

ة لمساعدة إيران في مواجهة العقوبات ثانًيا: الجهود التركيَّ

تعـوِّل إيـران علـى تركيـا كثيـًرا لمواجهـة العقوبـات األمريكيَّـة، نظـًرا إلـى مـا تملكـه تركيـا مـن 
مقوِّمـات تجاريـة واقتصاديـة تسـمح إليـران باالسـتفادة منهـا. وفـي هـذا اإلطـار أجـرى الجانبـان 

ة لبحـث سـبل تعزيـز التعـاون الثنائـي فـي المجـاالت التجاريـة والماليـة. مشـاورات ِعـدَّ
1- التعامالت المالية

تسـعي تركيـا إلـى الوقـوف بجانـب إيـران فـي مواجهـة العقوبـات عـن طريـق إيجـاد طـرق تعـزز 
التبادل التجاري بين البلدين دون حاجة إلى استخدام الدوالر األمريكّي، إذ ُعقدت عدة اجتماعات 
ب علـى العقوبـات، كمـا بُحـث  دوليـة كانـت تركيـا طرًفـا فيهـا لمناقشـة طـرق تفعيـل آليـة ماليـة للتغلُـّ
خـالل هـذه االجتماعـات أفضـل سـبل التعـاون المشـترك السـتمرار التبادل التجاري مـع إيران، ففي 
22 نوفمبـر انعقـد اجتمـاع الحـوار السياسـي التركي-األوروبـّي فـي العاصمـة التركيَّة أنقرة، وشـارك 
فـي االجتمـاع كل مـن ممثلـة الشـؤون الخارجيـة لالتِّحـاد األوروبـّي فيديريـكا موغيرينـي والمفـوض 
األوروبـيّ يوهانـس هـان ووزيـر الخارجيـة التركـي، وتوّصلـوا إلـى اتِّفـاق بيـن تركيـا ودول االتِّحـاد 
األوروبـيّ للحفـاظ علـى المنافـع االقتصاديـة التـي حصلـت عليهـا إيـران بموجـب االتِّفـاق النووي في 

عـام 2015)3(.
كذلـك اسـتضافت مدينـة أنطاليـا التركيَّـة فـي 3 نوفمبـر االجتمـاع الثامـن عشـر لمجلـس وزراء 
خارجيـة الـدول الثمانـي الناميـة التـي تُعـَرف بــ”D٨”، والتـي تضم كاّلً من مصر وباكسـتان وماليزيا 
اسـتخدام  إلـى  االجتمـاع  خـالل  تركيـا  ودعـت  وإيـران،  وتركيـا  وإندونيسـيا  وبنغـالدش  ونيجيريـا 
العمـالت المحليـة بينهـا فـي التعامـالت التجاريـة. واقتـرح وزيـر الخارجيـة التركـي شـاويش أوغلـو 
خـالل االجتمـاع تأسـيس غرفـة مقايضـة السـتخدام العمـالت المحليـة فـي التجـارة بيـن الـدول 
اإلسـالمية الثمانـي، وأضـاف أنـه يجـب عـدم االنصيـاع السـتخدام الـدول أسـعار الصـرف بدوافـع 
سياسـية، مؤّكـًدا أن هـذه اآلليـة سـوف تسـمح للـدول الثمانـي بالـرد بشـكل مباشـر وسـريع علـى 
هـذه التطـورات، قائـاًل: »نعيـش اليـوم مرحلـة يسـتخدم فيهـا بعـض الـدول أسـعار الصـرف بدوافـع 
سياسـية، وتشـهد حروًبـا تجاريـة، ويمكننـا أن نعطـي أفضـل ردٍّ علـى هـذا األمـر عبـر اسـتخدام 

http:// ،(0(8/((/( أردوغان: تركیا لن تلتزم العقوبات األمیركیة على إیران”، العربیة نت، ) نوفمبر 8)0)، تاریخ الدخول“  (((
(sy(t/ara.tv

(((  ”Turkish Foreign Minister Says Dangerous to Isolate Iran- Anadolu.“ Reuters. November (0(8 ,0(. Accessed 
December (0(8 ,0(. http://cutt.us/DK9P9
(((  ”Ankara, EU Announce They Are Committed to Iran Nuclear Deal.“ DailySabah. November (0(8 ,((. Accessed 
December (0(8 ,0(. http://cutt.us/aqdfd.
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عمالتنـا المحليـة والوطنيـة فـي التجـارة بيننـا«)1(. من الواضح أن الوزير التركي يشـير بهذا الحديث 
ًرا، وتأتي هـذه المقترحات لتؤّكد  إلـى التحـركات األمريكيَّـة ضـّد تركيـا قبـل شـهور وضّد إيـران مؤخَّ

المسـاعي التركيَّـة لمسـاعدة إيـران علـى مواجهـة العقوبـات أو االلتفـاف عليهـا.
2- تعزيز التبادل التجاري

اء العقوبات التي  لـدى تركيـا اإلمكانيـات والقـدرة علـى مسـاندة إيران فـي أزمتها االقتصادية جـرَّ
فرَضتهـا علـى طهـران إدارة الرئيـس األمريكـّي ترامـب فـي الرابـع مـن نوفمبـر 201٨، لـذا تسـعي 
طهـران لتعزيـز عالقاتهـا االقتصاديـة مـع أنقـرة فـي هـذه المرحلـة تحديـًدا، إذ قدمـت إيـران دعـوة 
ح المستشـار التجـاري في السـفارة  للشـركات التركيَّـة لتعزيـز وجودهـا فـي األسـواق اإليرانيَّـة، وصـرَّ
اإليرانيَّـة لـدي تركيـا سـيد موسـوي قائـاًل: »لـو انتهـزت تركيـا هـذه الفرصـة فسـتكون صاحبـة قـرار 
علـى السـوق اإليرانيَّـة التـي تهيمـن عليهـا أوروبـا والصيـن«)2(، كمـا أثنـي علـى المباحثـات اإليرانيَّـة-
التركيَّـة حـول اسـتخدام العمـالت المحليـة فـي التبـادل التجـاري، واصًفـا إياهـا باإليجابيـة. وتأتـي 
هـذه الدعـوة فـي إطـار تعويـض انسـحاب الشـركات األوروبيَّـة مـن السـوق اإليرانـّي ومحاولـة سـد 

الثغـرة التـي خلَّفهـا هـذا االنسـحاب مـن خـالل دخـول الشـركات التركيَّـة للسـوق اإليرانيَّـة.
كذلـك يسـعي الجانبـان لزيـادة التبـادل التجـاري فـي إحـدى أهـم المناطـق التجاريـة التـي يجتمـع 
فيها التجار اإليرانيُّون واألتراك، وتُعَرف بمنطقة أرس للتجارة الحرة، وتقع في محافظة أذربيجان 
الشـرقية شـمال غربـي إيـران. يميـز هـذه المنطقـة أنهـا مسـتثناة من الرسـوم الجمركيـة والضريبية، 
ل الشـركات األجنبيـة فـي المنطقـة مـا يقارب 60%، وتشـكل الشـركات التركيَّـة 30% منها،  كمـا تشـكِّ

حسـب تصريـح مديـر منطقـة أرس للتجـارة الحـرة محسـن نريمان لوكالة األناضـول التركيَّة)3(.
اء وقوفهـا بجانـب إيـران، فعلـى سـبيل  قـد تحصـل تركيـا علـى امتيـازات وفوائـد اقتصاديـة جـرَّ
م  ـة أقـل مـن األسـعار العالَميـة، كمـا يمكـن أن تقـدِّ المثـال قـد تحصـل علـى النِّْفـط بأسـعار خاصَّ
علـى  إيجابّيًـا  ينعكـس  بمـا  اإليرانيَّـة  المنتجـات  مـن  بديـاًل  األمريكيَّـة  للسـوق  المحليـة  منتجاتهـا 
المشـمولة  اإليرانيَّـة  المنتجـات  وبعـض  السـجاد  مثـل  منتجـات  فـي  سـيما  ال  التركـي،  االقتصـاد 

بالحظـر.
فـي الواقـع تملـك تركيـا تاريًخـا تحـوم حولـه الشـبهات فـي مـا يتعلـق بمسـاعدة إيران علـى تجاوز 
آليـات مختلفـة، منهـا تسـهيل عمليـات غسـل األمـوال. فـي هـذا  العقوبـات األمريكيَّـة مـن خـالل 
الصـدد ألقـت الواليـات األمريكيَّـة المتَّحـدة القبـض علـى محمد عطا اهلل، وهو مسـؤول تنفيذي في 
بنـك حكومـي تركـي، وُحِكـَم عليـه بالسـجن لمـدة 32 شـهرا نظـًرا إلـى دوره فـي مسـاعدة إيـران فـي 
التحايـل علـى العقوبـات األمريكيَّـة)4(. ويؤشـر حجـم التعـاون السـابق بيـن الجانبيـن فـي هـذا اإلطـار 
إلـى إمكانيـة تكـراره خـالل المرحلـة الحاليـة مـن العقوبـات، خصوًصـا أن العقوبـات المفروضة على 
ـا يعطـي تركيـا مبـررات لمسـاعدة إيـران، فضـاًل عـن أن أطراًفـا  إيـران تُعتبـر أحاديـة الجانـب ِممَّ

)))  “تركیا تدعو دول مجموعة الثماني اإلسالمیة إلى استخدام العمالت المحلیة بینها”، ترك برس، ) نوفمبر 8)0)، تاریخ الدخول 
((((7/https://www.turkpress.co/node ،(0(8/((/(

http://cutt. ،(0(8/((/(: إیران تدعو تركیا الستغالل العقوبات األمریكیة”، الخبر، 8 نوفمبر 8)0)، تاریخ الدخول“  (((
8t(Wb/us

http://cutt.us/n8ux( ،(0(8/((/( إیران تسعى لتعزیز تجارتها مع تركیا”، ترك برس، 7) نوفمبر 8)0)، تاریخ الدخول“  (((
 Accessed December .(0(8 ,(7 Ahval. May ،”محكمة أمیركیة تحكم بسجن المسؤول المصرفي التركي عطا اهلل )) شهًرا“  (((

http://cutt.us/cC(Zq ،(0(8 ,0(
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دوليـة لديهـا نفـس الموقـف التركـي، منهـا الـدول األوروبيَّـة وروسـيا والصيـن، وغيرهـا.
على ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن يستمر التعاون بين الجانبيين لمواجهة العقوبات األمريكيَّة 
فـي المرحلـة القادمـة فـي ظـّل توتـر العالقـات األمريكيَّة-التركيَّـة، وتكـوُّن المحـور التركي-القطـري-

اإليرانّي.

ة ة األوروبيَّ المحور الرابع: العالقات اإليرانيَّ
شـهدت العالقات اإليرانيَّة-األوروبيَّة خالل شـهر نوفمبر 201٨م توتُّرات وخالفات أسـهمت في 
تذبـذب العالقـات بيـن الجانبيـن. علـى الرغـم مـن عودة الحوارات بيـن الجانبين األوروبـّي واإليرانّي 
ًفـا إيرانّيًـا حـول  ـة للتهـرُّب مـن العقوبـات األمريكيَّـة، فـإن هنـاك تخوُّ فـي مـا يخـّص وضـع آليـة خاصَّ
جديـة الجانـب األوروبـّي وسـعيه لمسـاعدة إيـران باتخاذ إجـراء ملموس يُصبُّ فـي مصلحة »االتِّفاق 

النووي«.

ة مشروع اآللية األوروبيَّ

العقوبـات  اء  جـرَّ اإليرانـّي  الشـارع  يشـهدها  التـي  والسياسـية  االقتصاديـة  التقلبـات  ظـّل  فـي 
األمريكيَّـة، تسـعى طهـران لتكثيـف الضغـط علـى بروكسـل لتسـريع عمليـة تدشـين آليـة تهـدف مـن 
خاللهـا إلـى تفـادي العقوبـات التـي فرضتهـا عليهـا واشـنطن. بغـض النظر عن االنسـحاب األمريكّي 
مـن االتِّفـاق النـووي، مـا زالـت إيـران حريصـة علـى االسـتمرار فـي الجلـوس إلـى طاولـة النقـاش مـع 
األوروبّييـن لحـّل أزمـة العقوبـات، وهـذا مـا دعـا الوفـد اإليرانـّي برئاسـة مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
للشـؤون السياسـية عبـاس عراقتشـي إلـى قبـول دعـوة بروكسـل التـي شـارك فيها مسـاعدة مسـؤولة 
األوروبـي.  باالتحـاد  الخارجـي  العمـل  لقسـم  العامـة  األمينـة  شـمدت  هيلغـا  الخارجيـة  السياسـة 
وشـملت الزيـارة اإليرانيَّـة انعقـاد المنتـدى الثالـث للتعـاون النـووي بيـن إيـران وأوروبـا، االثنيـن 26 
النـووي، تحـت عنـوان  االتفـاق  ترامـب مـن  انسـحاب  نوعـه منـذ  ويَُعـّد األول مـن  نوفمبـر 201٨، 
مة الطاقة الذرية  »التعـاون النـووي الدولـي: اإلنجـازات واآلفاق المسـتقبلية«، شـارك فيه رئيـس منظَّ
اإليرانيـة علـي أكبـر صالحـي، وعديـد مـن البرلمانييـن والدبلوماسـيين، لمناقشـة مجـاالت التعـاون 

فـي الطاقـة والتجـارة والزراعـة والبحـوث والتعليـم)1(.
وأعـرب الوفـد اإليرانـّي فـي أثنـاء الجولـة التـي التقـى خاللها نظيره األوروبّي برئاسـة المسـؤولة 
عـن السياسـية الخارجيـة فـي االتِّحـاد األوروبـّي فيدريـكا موغيرينـي، عـن اهتمامه بتجـاوب الجانب 
ـة بعـد الزيـارات األوروبيَّـة األخيـرة إلـى إيـران في  األوروبـيّ بعـد فـرض العقوبـات األمريكيَّـة، بخاصَّ
ـر إقـرار اآلليـة الماليـة لاللتفـاف علـى العقوبـات. وتعتبر إيـران اآللية مقوًما أساسـّيًا لملّف  ظـّل تأخُّ
ـد صالحـي أنـه »يمكـن أن تكـون اآلليـة  العالقـات األوروبيَّة-اإليرانيَّـة ومسـتقبل االتِّفـاق النـووي، وأكَّ
مفيـدة فـي الحفـاظ علـى االتِّفـاق... إذا لـم يُكـن هنـاك مـا نجنيه، فما الهدف مـن بقائنا؟ فاألصوات 
ل باسـتضافة  فـي إيـران تعلـو ضـّد االتِّفـاق يوًمـا بعـد يوم«)2(. ورغم رفض النمسـا ولوكسـمبورغ التكفُّ
مقـّر اآلليـة خشـية العقوبـات األمريكيَّـة، نقلـت صحيفـة »وول سـتريت جورنـال« تصريحـات عـن 

(((  ”Iran, EU to Discuss N. Cooperation in Brussels.“ Farsnews. November (0(8 ,((. Accessed December (0(8 ,(. 
http://cutt.us/O(ptY.
(((  ”Ali Akbar Salehi: Nuclear Agreement Will Not Serve Iran If We Can Not Sell Our Oil.“ Euronews. November ,(7 
(0(8. Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/lX9GM
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مصـادر دبلوماسـية بـأن باريـس وبرليـن تكفلتـا بـإدارة واسـتضافة اآلليـة، مـع احتماليـة مسـاهمة 
د اسـم البلـد المضيـف  لنـدن فـي العمليـة. لكـن ال يـزال الموضـوع قيـد الدراسـة ولـم يُحَسـم أو يُحـدَّ
أو مقـّر اإلدارة. ووجـه عراقتشـي الـدول األوروبيَّـة للنظـر إلـى الموضـوع بجديـة أكثـر وعـدم التهـاون 
ًرا بـأن »التباطـؤ فـي تنفيـذ االلتزامـات قـد يقـود طهـران إلـى التصـرف علـى  فـي هـذا الملـّف، محـذِّ
ا ولـن تسـتمر علـى  أسـاس اسـتقاللها ومصالحهـا«، مشـيًرا إلـى أن إيـران تمـر بوقـت صعـب جـّدً
ـف  ـر اآلليـة علـى االقتصـاد اإليرانـّي جوهرّيًـا، فمـن المفتـرض أن تخفِّ عتبـة االنتظـار. وقـد أثَّـر تأخُّ
ة القيـود التـي فرضتهـا العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران، وقـال صالحـي: »إذا لـم نتمكـن مـن بيع  ِحـدَّ
نفطنـا أو ننتفـع بالمعامـالت الماليـة، فـال أعتقـد أن الحفـاظ علـى االتِّفـاق سـيفدينا بعـد ذلـك«، 
وهـَدد بـأن نفـاد صبـر الشـعب اإليرانـّي ليـس فـي صالـح أي دولـة، وأن إيـران قـادرة علـى العودة إلى 
وضعهـا السـابق وإعـادة تنشـيط تخصيـب مـادة اليورانيـوم بنسـبة 20%. من جانبهـا قالت موغيريني 
إن الجانـب األوروبـّي حريـص علـى التمسـك باالتِّفـاق النـووي، وعـّزز بيـان خدمـة العمـل الخارجـي 
األوروبيَّـة صحـة ذلـك، وأن الجانبيـن عازمـان علـى الحفـاظ علـى االتِّفـاق لكونـه الدعامة األساسـية 

لألمـن األوروبـيّ واإلقليمـي)1(.

ة-البريطانية العالقات اإليرانيَّ

تسـعى إيـران لتوطيـد عالقاتهـا مـع بريطانيـا، لكونهـا الحليـف األقـرب للواليـات المتَّحـدة فـي 
ـد عضـو الهيئـة الرئاسـية للجنـة األمـن القومـي فـي البرلمـان اإليرانـّي محمـد جـواد  أوروبـا، وأكَّ
يَّـة اسـتغالل زيـارة وزيـر الخارجيـة البريطانـي جيريمـي هنـت لطهـران فـي  جمالـي نوبندكانـي، أهمِّ
الرابـع والعشـرين مـن نوفمبـر 201٨م وتوظيفهـا بمـا يخـدم االتِّفـاق النـووي مـن جهـة، ومـن جهـة 

ق إلـى سـبل مواجهـة العقوبـات األمريكيَّـة وكيفيـة التحايـل عليهـا)2(. أخـرى التطـرُّ

(((  Norman, Laurence. ”France and Germany Step In to Circumvent Iran Sanctions.“ The Wall Street Journal. 
November (0(8 ,((. Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/A9w(H
(((  ”Warning Iranian Authorities about the Activities of Persian-language Firms in the UK.“ ِAfkarnews. November ,(( 
(0(8. Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/CmZDJ
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علـى الرغـم مـن السـعي اإليرانـّي تجـاه بريطانيـا، اسـتاءت شـخصيات إيرانيـة سياسـية بـارزة، 
منهـم عضـو المجلـس المركـزي لكتلـة نـواب الواليـة محمـد جـواد أبطحي، مـن التهديـدات الضمنية 
لوزيـر الخارجيـة البريطانـي بـأن »تكـرار كارثـة الحـرب العالَميـة األولـى ضـّد الشـعب اإليرانـّي أمـر 
محتَمـل«. وانتقـد أبطحـي الجانـب البريطانـي بشـدة وقـال إن »بريطانيا أظهـرت دائًما أن لديها روح 
التكبُّـر والسـلطوية والمنفعيـة، لذلـك لـم يُكـن مثـل هـذه التصريحات مـن وزير الخارجيـة البريطاني 

مستبَعًدا«.
يَّة  ودعـا أبطحـي الجهـاز الدبلوماسـي اإليرانـّي إلـى التصـدي للغـرب بحزم وقوة، وأشـار إلى أهمِّ
تسـليط المجهـر علـى إحـدى القضايـا التـي تُِديـن بريطانيا فـي الحرب العالَميـة والمطالبة بتعويض 
عـن كل مـا نتـج مـن أضـرار، كوسـيلة لـردع البريطانييـن عـن تكـرار مثـل هـذه التهديـدات. وأضـاف 
أن »تراخـي الجهـاز الدبلوماسـي اإليرانـّي سـمح بهـذه المذلـة واإلهانـة، كمـا تَسـبَّب فـي أن يصبـح 
البريطانيـون والغـرب وقحيـن إلـى هـذا الحـد«، حسـب قولـه. وأضـاف: »لـم يتجـرأ أي عضـو مـن 
النـواب علـى االعتـراض عندمـا ُسـمح لوزيـر الخارجيـة البريطانـي بالتحـرك بحريـة فـي السـوق 
ـا أثـار الجـدل بيـن كثيـر مـن الشـخصيات  اإليرانيَّـة وأن يلتقـي أسـرة المعتقلـة نازانيـن زاغـري«، ِممَّ
السياسـية فـي إيـران، مـن ضمنهـم أبطحـي لعـدم صـدور تصريـح مـن الجهاز الدبلوماسـي يسـمح له 

بذلك)1(.
ر قبل سـفره إلى طهران من اسـتغالل المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسـية  وكان هنت حذَّ

(((  ”British Foreign Secretary Meets Spy’s Family in Iran without Diplomatic Permission.“ SNN. December (0(8 ,(. 
Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/8OcYE
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األبريـاء مـن أصـول إيرانيَّـة لدفـع ثمـن شـيء لـم يرتكبـوه، واعتقالهـم كسـجناء سياسـيين بتهـم لـم 
يَّة عـودة المعتقلين البريطانيين من  ًدا على أهمِّ يرتكبوهـا كالتجسـس، للضغـط علـى بريطانيا، مشـدِّ
ـه رسـالة إلـى قـادة إيـران فـي أثنـاء زيارتـه فقال: »َسـْجن إناث  أصـول إيرانيَّـة إلـى بريطانيـا، كمـا وجَّ

بريئـات ال يمكـن مطلًقـا اسـتغالله أداةَ ضغـط سياسـية«)1(.

ة-اإليطالية العالقات اإليرانيَّ

ًكا مـن الدبلوماسـية اإليرانيَّـة لتدعيـم أوجـه التعـاون  شـهدت العالقـات اإليرانيَّة-اإليطاليـة تحـرُّ
ـف إيطاليـا  ـة بعـد االنسـحاب األمريكـّي مـن االتِّفـاق النـووي والتخـوُّف مـن توقُّ بيـن البلديـن، بخاصَّ
يَّة إيطاليا لها وتسـعى لتنمية الجوانب المختلفة  عن شـراء النِّْفط اإليرانّي. وتدرك إيران مدى أهمِّ
السياسـية واالقتصاديـة والدوليـة والثقافيـة مـن خـالل لقـاء وزيـر الخارجيـة اإليرانـّي محمـد جـواد 
ظريـف نظيـره إينـزو موافيـرو ميالنيـزي يـوم الخميـس 22 نوفمبـر 201٨م فـي أثنـاء زيارتـه إيطاليـا 
فـي مقـر وزارة الخارجيـة اإليطاليـة. وأعـرب ظريـف عـن مـدى اسـتيائه مـن االنسـحاب األمريكـّي، 
الـذي يُعتبـر ليـس فقـط مخالًفـا لشـروط االتِّفـاق النـووي، بـل لقـرار 2231 التابـع لمجلـس األمـن، 
حسـب قولـه، لوقـف نمـّو االقتصـاد اإليرانـّي مـن خـالل تشـجيع اآلخريـن علـى انتهاكـه وتهديـد كل 
يَّـة التزام  مـن يحـاول البقـاء فـي االتِّفـاق أو يتعامـل مـع إيـران)2(. وأّكـد وزيـر الخارجيـة اإليطالي أهمِّ
إيـران االتِّفـاق النـووي وتعزيـز الشـراكات االقتصاديـة والثقافيـة بين البلدين، يشـمل ذلك االسـتثمار 

(((  Amiri, Yalda. ”“A Clear Message,“ the British Foreign Minister’s Visit to Iran Dual Citizens; Diplomatic Pressure 
Tools.“ Zeitoons. November (0(8 ,(0. Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/(AUTS
(((  ”Italian Foreign Minister Emphasizes Attention.“ ISNA. November (0(8 ,(. Accessed December (0(8 ,(. http://
cutt.us/e8GLN.
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في السـياحة والتعـاون العلمي.
تسـعى إيـران لتعويـض خسـائرها االقتصاديـة التـي سـتلحق بهـا نتيجـة العقوبـات األمريكيَّـة، 
مـن خـالل تدعيـم عالقاتهـا مـع إيطاليـا والـدول األوروبيَّـة عموًمـا علـى جميـع المسـتويات، ومنهـا 
المسـتوي العسـكري، وإليطاليـا تعـاون عسـكري أكثـر مـن بقيـة الـدول األوروبيَّة األخـرى مع طهران، 
َمـواٍن إيطاليـة للمشـاركة فـي  إلـى  إيـران أن سـفًنا حربيـة إيرانيَّـة سـوف تتجـه قريًبـا  إذ أعلنـت 
تدريبـات عسـكرية بحريـة مـع نظيرتهـا اإليطاليـة. وبنـاًء علـى مـا نشـرته وكالـة أنبـاء »فـارس«، فقـد 
يَّـة التعـاون الثنائـي  ـد قائـد سـالح البحـر فـي الجيـش اإليرانـّي األدميـرال حسـين خانـزادي أهمِّ أكَّ
البحـري واألكاديمـي بيـن البلديـن لتحسـين أداء جميـع الطاقـات البحريـة، وذلـك بعد لقـاء خانزادي 
مسـاعد قائـد البحريـة اإليطاليـة علـى هامـش اجتمـاع كبـار قـادة القـوة البحرية للـدول المطلة على 

المحيـط الهنـدي)1(.

(((  ”Iran Has Announced That Iranian Warships Will Soon Be Moving to Italian Ports to Strengthen Cooperation with 
the Italian Navy.“ Sputniknews. November (0(8 ,((. Accessed December (0(8 ,(. http://cutt.us/obpPh.
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الخالصة واالستنتاجات
ل التقرير في نهايته إلى جملة من االستنتاجات، أبرزها: وصَّ تَ

في الشأن الداخلي
أّن »واليـة الفقيـه« تمـّر بأزمـة علـى مسـتويين: مسـتوى داخلـّي خـاّص بهـا علـى صعيـد الفكـرة 	 

والتطبيـق، تَمثَّـل فـي معارضـة رجـال ديـن مـن داخـل الحـوزة للفقـه السـلطوي الـذي تريـد النخبـة 
ى إلـى اشـتباك حوزوي-حـوزوي بسـبب رسـالة المرجـع يـزدي إلـى  الحاكمـة تعميمـه ُمؤدلًَجـا، وأدَّ
المرجـع زنجانـي، وذهـب البعـُض أن أفعـال اليميـن المتطـرف مـن رجـال الديـن السـلطويين تَسـبَّبت 
وسـاهمت فـي علمانيـة المجتمـع وعلمانيـة الحـوزة، بمزايدتهـم الدائمـة علـى التقليدييـن مـن رجـال 
الديـن. ومسـتوى خارجـي خـاّص بانتقـاد العلمانييـن والمعارضيـن للنظـام وآيديولوجيتـه، وتمثـل هنا 
ر الفسـاد فـي إيـران، ومـن ثـّم  فـي تصريحـات قاديانـي بخصـوص »واليـة الفقيـه« وتسـبُّبها فـي تجـذُّ

سـاهمت بصـورة غيـر مباشـرة فـي علمنـة المجتمـع ونفـوره مـن الديـن بفعـل النخبـة الحاكمـة.
اشـتباك األصولييـن مـع وزيـر الخارجيـة اإليرانـّي جـواد ظريـف بشـأن تصريحاتـه حـول إدانـة 	 

إيـران بغسـل األمـوال، تؤّكـد أن األصولييـن سـيرفضون القوانين المقيدة للتعامالت المشـبوهة في 
البنـوك اإليرانيَّـة حتـى مـع موافقـة البرلمـان علـى القانون، مـن خالل مجلس صيانة الدسـتور، كما 

ـد تربُّصهـم بظريـف والرغبـة فـي اإلطاحـة به. تؤكِّ
تصريحـات ظريـف عـن غسـل األمـوال قـد تُدِخـل الحكومـة فـي صـراع جديـد مـع المتشـددين 	 

مـع حكومـة روحانـي.
فـي 	  مسـؤولين  ع  تشـجِّ قـد  إيـران،  فـي  األمـوال«  »غسـل  وواقعيـة  بحقيقـة  ظريـف  اعترافـات 

الحكومـة علـى الكشـف عـن أسـماء األشـخاص والجهـات والشـبكات التـي تديـر عمليـات غسـل 
األمـوال.

أعـادت إيـران نشـر طائراتهـا الحربيـة علـى حدودهـا الشـرقية، استشـعاًرا بتصاعـد التهديدات 	 
التـي تواجههـا، داخليـة كانـت مـن خـالل جماعـات المعارضـة المسـلَّحة، أو خارجيـة مـن خـالل 
ـب نـزوح المعارضـة السـورية إلـى هـذه المنطقـة لالنتقـام مـن إيـران لمـا فعلتـه فـي األراضـي  ترقُّ

السـورية.
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المطـار 	  أراضـي  فـي  اإليرانيَّـة  الجويـة  القـوات  وجـود  مـن  الجنوبيـة  أهالـي خراسـان  اسـتاء 
األوضـاع  رغـم  االقتصاديـة  متاعبهـم  يزيـد  بـل  يراعـي مصالحهـم  ال  إجـراًء  واعتبـروه  المدنـي، 

يعيشـونها. التـي  الصعبـة  االقتصاديـة 
أزمـة نقـل الطائـرات الحربيـة إلـى مطـار بيرجنـد بخراسـان الجنوبية، أوضحت أنـه لم يُكن بين 	 

الجيـش اإليرانـّي والحكومـة اإليرانيَّـة تنسـيق كاٍف مـن جهـة، ومـن السـلطات المحليـة بالمحافظـة 
مـن جهـة أخـرى، ولـم يُهيَّـأ المجتمـع المحلـي لمثـل هـذا وال نُوِقَشـت الخيـارات البديلـة مراعـاة 

لمصالـح المدنييـن.
اتجهـت إيـران إلـى بيـع نفطهـا عبـر بورصـة الطاقـة فـي محاولـة إليجاد مشـترين جـدد لتعويض 	 

الصـادرات  المتَّحـدة حظـر  الواليـات  فـرض  بعـد  النِّْفطيـة  فـي صادراتهـا  الـذي حصـل  النقـص 
النِّْفطيـة، وانخفـاض مبيعاتهـا اليوميـة مـن 2.5 مليـون برميـل إلـى 1.1 مليـون برميـل علـى الرغـم 

مـن االسـتثناءات التـي ُمنحـت لثمانـي دول مـن العقوبـات علـى شـراء النِّْفـط اإليرانـّي.
طرحـت إيـران للبيـع مليـون برميـل نفـط، لكنهـا لـم تنجـح إال فـي بيع ٧00 ألـف برميل خالل 15 	 

يوًمـا، وهـي كميـة محـدودة ال تسـاوي مـا تسـتورده الصيـن مـن النِّْفـط اإليرانـّي في يـوم واحد، على 
الرغـم مـن بيـع إيـران هـذه الكميـة مـن النِّْفـط أقـّل 11% مـن السـعر العالَمـي، األمـر الـذي يعكـس 
أن آليـة البيـع المباشـر للنِّْفـط اإليرانـّي فـي بورصـة النِّْفـط الداخليـة، لـم تعوِّض ولو جزًءا ملموًسـا 

مـن النقـص فـي الصـادرات النِّْفطيـة اإليرانيَّة.
ة بسـبب تفاقـم العجـز فـي موازنـة الدولـة، واالعتماد 	  تُوِشـك إيـران أن تقـع فـي أزمـة بنكيـة حـادَّ

الت  ـا يشـير إلى تصاعـد معدَّ علـى اآلليـات الداخليـة، وأبرزهـا االسـتدانة مـن البنـوك المحليـة، ِممَّ
م. يْـن الداخلـي وِمـن ثَـمَّ ارتفـاع نسـبة التضخُّ الدَّ

في الشأن العربي
واعتراضهـا علـى  	 إيـران  األمريكيَّـة علـى  العقوبـات  الجديـدة  العراقيـة  الحكومـة  رفـض  رغـم 

مطالبـة السـفارة األمريكيَّـة لـدى بغـداد إيـران بضـرورة نـزع سـالح الميليشـيات الشـيعية بالعـراق 
وتسـريحها، توجـد هواجـس إيرانيَّـة حقيقيـة مـن مصداقيـة مواقـف الحكومـة العراقيـة برئاسـة 
عـادل عبـد المهـدي مـن المكتسـبات اإليرانيَّـة المتمثلـة فـي مطالبـة قمـة هـرم النِّظـام اإليرانـّي 
علـى  الحفـاظ  بضـرورة  إيـران،  زيارتـه  أثنـاء  فـي  الجديـد  العراقـي  للرئيـس  اإليرانـّي،  المرشـد 

الحشـد الشـعبي، إذ تمتلـك إيـران أوراق ضغـط متعـددة علـى الحكومـة العراقيـة الجديـدة.
توالـي إيـران خططهـا للبقـاء طويـل األمـد فـي سـوريا، ليـس فقـط مـن خـالل التمسـك بعـدم  	

خـروج ميليشـياتها المسـلَّحة أو مـن خـالل عقـد االتِّفاقـات مـع نظـام األسـد للحصـول علـى نصيـب 
األسـد فـي عمليـة إعـادة اإلعمـار فـي سـوريا، بـل أيًضـا مـن خـالل سياسـة التغييـر الديموغرافـي 
)تغييـر التركيبـة السـكانية لصالـح المكـوِّن الشـيعي( التـي تتبعهـا إيـران منـذ سـنوات بمـا يخـدم 
مخطـط الكوريـدور اإليرانـّي مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى تسـهم هـذه السياسـة في خـروج إيران 
مـن مـازق المطالـب األمريكيَّـة واإلسـرائيلية بإخـراج الميليشـيات مـن سـوريا، وذلـك عـن طريـق 

رة كمدنييـن ال كعسـكريين. زرعهـم فـي المناطـق المحـرَّ
ـع نتيجـة عـدم حسـم األطـراف  	 فشـل الجولـة الحاديـة عشـرة مـن مباحثـات أسـتانة أمـر متوقَّ

ـة ملـف اللجنـة الدسـتورية،  اإلقليميـة والدوليـة ألزمـة الخالفـات حـول الملفـات العالقـة، بخاصَّ
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وإعـادة اإلعمـار، والالجئيـن، كمـا يبـدو أن هـذه األطـراف لـم تتفـق بعـُد علـى حصـة كل منهـا فـي 
المعادلـة السـورية الجديـدة، لذلـك مـن المرجـح اسـتمرار انتهـاكات نظـام وقـف إطـالق النـار فـي 

سـوريا وشـّن موسـكو والنِّظـام السـوري وإيـران عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق فـي إدلـب.
العقوبـات التـي يتعـرض لهـا النِّظـام اإليرانـّي أثـرت سـلًبا علـى دور وكالئـه فـي اإلقليـم، وبينهـم  	

الحوثيـون فـي اليمـن، وإذا مـا حـدث توافـق دبلوماسـي فـي مشـاورات السـويد القادمـة، فسـوف 
نكـون أمـام ضربـة للنظـام اإليرانـّي، وبدايـة لتقليـم ألضافـره فـي المنطقـة.

حالـة الضعـف التـي تمـّر بهـا جماعة الحوثي من الهزائم الميدانية في الجبهات، واالنشـقاقات،  	
باإلضافـة إلـى الضغـط الكبيـر مـن المجتمـع الدولـي إلنهـاء األزمـة اليمنيـة سياسـّيًا، كلهـا عوامـل 

أجبـرت الحوثييـن علـى الذهاب إلى مشـاورات السـويد.
الضغـط المتواصـل علـى الحوثييـن أفضـل سـبيل للدفع بهم إلى الحّل السياسـي في اليمن. 	

في الشأن الدولي
تابعـت وزارة الخزانـة األمريكيَّـة األفـراد المخترقيـن للعقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران وأصدرت  	

هـم عقوبـات، وكان منهـم أربعـة أفـراد منتميـن إلـى حـزب اهلل اللبنانـي، وتسـعة أهـداف فـي  بحقِّ
م مـن خاللهـا النِّظـام اإليرانـّي، بالتعاون مع الشـركات الروسـية، ماليين البراميل  شـبكة دوليـة يقـدِّ

مـن النِّْفـط للحكومـة السـورية، وعلـى رأسـهم السـوري محمـد عامـر الشـويكي.
طالبـت الواليـات المتَّحـدة دول العالَـم بعـدم السـماح للسـفن اإليرانيَّـة بالرسـّو فـي موانيهـا،  	

أجهـزة  أغـالق  أسـلوب  اإليرانيَّـة  الناقـالت  اتبعـت  أن  بعـد  النِّْفـط،  تهريـب  لعمليـات  للتصـدي 
اإليرانـّي. النِّْفـط  تصديـر  مسـارات  لمعرفـة  تُتتبَّـع  التـي  المالحـة 

مـة المالحـة الدوليـة، فإيـران تريـد  	 خاضـت إيـران والواليـات المتَّحـدة صراًعـا فـي أروقـة منظَّ
المتَّحـدة  إلـى شـّل المالحـة البحريـة اإليرانيَّـة، والواليـات  إدانـة اإلجـراءات األمريكيَّـة الراميـة 

تسـعي لكسـب تضامـن دول العالَـم فـي التضييـق علـى حركـة الناقـالت اإليرانيَّـة.
ازداد أثـر العقوبـات األمريكيَّـة علـى االقتصـاد اإليرانـّي، وبـدأ المواطـن اإليرانـّي يشـعر بقـوة  	

إليـران  األوروبيَّـة  والمسـاندة  والصينـي  الروسـي  الدعـم  يـزال  ال  لكـن  العقوبـات،  مـن  ر  بالتضـرُّ
عان النِّظـام علـى مواصلـة سياسـاته وعـدم الموافقـة علـى إعـادة التفـاوض بشـأن البرنامـج  تشـجِّ

النـووي وتغييـر السـلوك اإلقليمـي.
ـد تفاهـم صيني-إيرانـّي متبـادل فـي مواجهـة العقوبـات والضغـوط األمريكيَّـة تجـاه الدولتيـن،  	 تأكَّ

ـة  فالصيـن لديهـا دوافـع فـي التمسـك بالورقـة اإليرانيَّـة علـى المسـتويين اإلقليمـي والدولـي، بخاصَّ
ة الحكـم  فـي ظـل السياسـة األمريكيَّـة التـي تتبعهـا األدارة األمريكيَّـة منـذ وصـول ترامـب إلـى ُسـدَّ
تجـاه الصيـن، مـن قبيـل فـرض الرسـوم الجمركيـة الكبيـرة على الـواردات الصينية في إطار سياسـة 
الحمايـة الجمركيـة األمريكيَّـة لتشـجيع الصناعـة المحليـة األمريكيَّـة بوضـع رسـوم جمركيـة عاليـة 
علـى البضائـع المسـتوردة مـن الصيـن، فضـاًل عـن التصعيـد األمريكـّي ضـّد حلفـاء الصيـن كروسـيا 

وكوريـا الشـمالية فـي شـرق آسـيا.
ة إلنشـاء قنـاة ماليـة لتخفيـف وطـأة العقوبـات االقتصاديـة علـى  	 اتخـذت الصيـن خطـوات جـادَّ

االقتصـاد اإليرانـيّ واألوضـاع الداخليـة، إذ تَُعـّد الصين الشـريك التجاري األول وأكبر ُمشـتٍر للنِّْفط 
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اإليرانّي.
بالتبـادل  	 ـة  الخاصَّ األوروبيَّـة  الماليـة  القنـاة  اسـتضافة  علـى  وألمانيـا  فرنسـا  مـن  كل  وافقـت 

إيـران. مـع  التجـاري 
توتـرت العلقـات األوروبيَّة-اإليرانيَّـة بشـكل محـدود بسـبب اعتقـال مزدوجـي الجنسـية األوروبيَّة- 	

اإليرانيَّـة داخـل األراضـي اإليرانيَّـة، وإصـرار إيـران علـى مواصلة تجاربهـا الصاروخية.
ـة العسـكرية، عبـر  	 سـعت إيـران لتدعيـم عالقاتهـا مـع إيطاليـا علـى جميـع المسـتويات، بخاصَّ

زيـارة قطـع بحريـة حربيـة إيرانيَّـة إليطاليـا، فـي محاولـة لدفـع إيطاليا إلـى مواصلة اسـتيراد النِّْفط 
اإليرانّي.

اسـتغّل كل مـن إيـران وتركيـا االسـتثناء الـذي منحتـه الواليـات المتَّحـدة لتركيـا مـن العقوبـات،  	
وكثفـت تركيـا اسـتيراد النِّْفـط اإليرانـّي، ووعـدت بتدعيـم التبـادل التجـاري مـع إيـران.

دعـت تركيـا مجموعـة الـدول الثمانـي اإلسـالمية الناميـة التـي تُعـَرف بــ »D٨« إلـى اسـتخدام  	
العمـالت المحليـة بينهـا فـي التعامـالت التجاريـة، وذلـك فـي االجتمـاع الثامـن عشـر لمجلـس وزراء 

خارجيـة الـدول الثمانـي الناميـة فـي 3 نوفمبـر، الـذي اسـتضافته مدينـة أنطاليـا التركيـة.
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