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الملخــص التنفـيذي

ســادت أجــواء األزمــة إيــران فــي الشــهرين األوليــن مــن عــام  ،2019وبــات المهيمــن علــى العقــل
السياســي اإليرانــي أجــواء التكيــف مــع الحصــار االقتصــادي ،وتر ُّقــب تصعيــد الغضــب الجماهيــري
ضـ ّد النظــام مــن خــال تشــجيع الجماهيــر اإليرانيــة علــى االحتجــاج تحت وطــأة األزمــة االقتصادية
وتــر ِّدي األحــوال المعيشــية .اعتمــد النظــام اإليرانــي خــال فتــرة التقريــر علــى عــدد مــن السياســات
التــي تهــدف إلــى تقليــل فاعليــات الحصــار االقتصــادي الواقــع علــى إيــران ،مــع خفــض أســباب
الغضــب الجماهيــري ،بخاصــة علــى المســتوى االقتصــادي ،مــع قمــع األصــوات المعارضــة علــى
مســتوى القيــادات والمثقفيــن ،وانتهــاج سياســة خارجيــة تعتمــد فــي المقــام األول علــى الشــركاء
الحالييــن وتعظيــم مصالحهــم االقتصاديــة مــن اســتمرار التعامــل مــع إيــران.
علــى المســتوى الداخلــي ســعى النظــام اإليرانــي علــى الصعيــد اآليديولوجــي إلى زيادة ســيطرته
علــى المؤسســة الدينيــة بعــزل أي خطيــب جمعــة يتضــح فــي خطابــه الموجــه إلــى الجماهيــر عــدم
تأييــده سياســات الدولــة ،وهــو مــا دفــع عــد ًدا آخــر مــن الخطبــاء إلــى االســتقالة االســتباقية خشــية
الوقــوع تحــت طائلــة القانــون أو األجهــزة األمنيــة نتيجــة كلمــة غيــر محســوبة ،بينمــا واجــه النظــام
أزمــة أخــرى هــي توالــي وفــاة رجــال مــن الدائــرة الضيقــة المحيطــة بالمرشــد علــي خامنئــي الذيــن
كانــوا يتولــون رئاســة الهيئــات الســيادية التــي ع َّينهــا المرشــد ،مثــل هاشــمي شــاهرودي الــذي كان
يتولــى رئاســة الســلطة القضائيــة ورئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام م ًعــا ،ومــن ثــم ستســتم ّر
سياســة “رجــل واحــد لعــدد مــن المناصــب” فــي النظــام اإليرانــي ،كأن النظــام يعانــي حالــة مــن
قحــط الرجــال.
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وعلى الصعيد السياســي ،يعكس وصول إبراهيم رئيســي إلى رأس هرم الســلطة القضائية ،وصادق
الريجانــي إلــى رئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،حــرص المرشــد خامنئــي علــى اســتمرارية
هيمنــة المحافظيــن علــى مؤسســات صناعــة القــرار ،وقــد أثــارت تلــك القــرارات مخــاوف لــدى األوســاط
الشــعبية فــي إيــران ألن وصــول أي شــخص مؤمــن بمبــادئ خامنئــي إلى هذه الســلطة ،ســيؤ ِّدي إلى دخول
إيــران فــي براثــن مرحلــة جديــدة أكثــر قم ًعــا وعن ًفــا وقتـ ًـا للحريــات مــن ناحيــة ،وانحصــار الســلطة فــي
يــد جيــل جديــد مــن أقطــاب النظــام اإليرانــي ،فضـ ًـا عــن زيــادة قــوة ونفــوذ رئيســي فــي النظــام اإليراني،
ُّ
للترشــح فــي االنتخابــات
وارتفــاع حظوظــه فــي خالفــة المرشــد أكثــر مــن ذي قبــل مــع عــدم عودتــه
الرئاســية اإليرانيــة القادمــة المقــررة فــي  ،2021ومــع ذلــك يــرى البعض أن المرشــد القادم ســيكون أكثر
تبعيــة لمؤسســة الحــرس الثــوري التــي يُتوقــع أن تلعــب دو ًرا رئيسـ ًّيا فــي اختيــار مــن ســيخلف خامنئــي.
وعلــى الصعيــد االقتصــادي تكشــف الخطــوط العريضــة للموازنــة الماليــة المقبلــة عــن ثــاث
ســمات أساســية :األولــى هــي تركيــز إيــران فــي تخصيــص أوجــه نفقاتهــا علــى مج ـ َّرد تســيير شــؤون
الدولــة بـ ً
ـدل مــن توجيــه قــدر أكبــر مــن النفقــات إلــى االســتثمار والتنميــة .والثانيــة هــي التوزيــع غيــر
العــادل للنفقــات بحيــث يتجــه جــزء كبيــر منهــا إلــى اإلنفــاق العســكري واألمنــي فــي وقــت تحتــاج فيــه
القطاعــات اإلنتاجيــة كالزراعــة والصناعــة إلــى إنفــاق كبيــر .والســمة الثالثــة هــي محاولــة الحكومــة
تخفيــف الغضــب الشــعبي مــن تــر ِّدي األوضــاع االقتصاديــة عبــر زيــادة الرواتــب وتقديــم بعــض أنــواع
الدعــم المحــدود وتأجيــل قــرارات رفــع أســعار الطاقــة ،واالتجــاه إلــى االســتمرار فــي بيــع الســندات
الحكوميــة لتمويــل عجــز الموازنــة ،مــع مــا لهــذا االتجــاه مــن تداعيــات ســلبية علــى تفاقــم المخصصات
الســنوية الالزمــة لخدمــة الديــون.
أمــا فــي مجــال التطــورات القطاعيــة ،ارتفعــت صــادرات إيــران النفطيــة مــع عــودة اســتيراد
كوريــا الجنوبيــة واليابــان للنفــط اإليرانــي مــرة أخــرى ،ومــع هــذا فقــد بالغــت إيــران فــي بنــاء
موازنتهــا الماليــة التــي ســتبدأ فــي  21مــارس علــى أســاس حجــم تصديــر أعلــى مــن المح َّقــق حال ًّيــا
رغــم وجــود اســتثناء أمريكــي لــم ينتــهِ بعــد لثمانــي دول مــن العقوبــات علــى شــراء نفــط إيــران .علــى
صعيــد آخــر ال تــزال تكلفــة التعامــات المصرفيــة اإليرانيــة مرتفعــة مــع اســتمرار عــدم دخــول
اآلليــة الماليــة األوربيــة للتجــارة مــع إيــران  Instexحيــز التنفيــذ ،ورفــض مجمــع تشــخيص مصلحــة
النظــام انضمــام بــاده إلــى ا ِّتفاقيــة  FATFالخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال .مــن ناحيــة أخــرى
تســعى إيــران لزيــادة توقيــع ا ِّتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع دول الجــوار كأفغانســتان وأذربيجــان
لتخفيــف آثــار الحصــار علــى تجارتهــا الخارجيــة ،مــع تركيــز أكبــر علــى العــراق ،وهــو مــا أكدتــه
زيــارات رســمية إيرانيــة تــم خاللهــا توقيــع عديــد مــن اال ِّتفاقيــات االقتصاديــة.
وعلــى الصعيــد العســكري فإيــران فــي حالــة ســباق مــع الزمــن فــي اإلعــان عــن منجــزات
تصنيــع محلــي للعتــاد الحربــي ،ومــا أعلنتــه إيــران خــال شــه َري ينايــر وفبرايــر  2019مــن تصنيــع
للغواصــة فاتــح وإطــاق صــاروخ كــروز مــن الغواصــة غديــر يُ َعــ ّد تق ُّد ًمــا تســليح ًّيا إليــران علــى
الرغــم مــن اإلمكانيــات المحــدودة لألســلحة المصنَّعــة محل ًّيــا وعــدم توافــر ُمعامِ ــل األمــان للقــوات
المســتخدمة لهــا ،فــي حيــن شــ ّكل الجانــب األمنــي أكبــر نقــاط الضعــف اإليرانــي خــال تلــك
الفتــرة لتكــرار عمليــات الهجــوم علــى قــوات الحــرس الثــوري اإليرانــي ونجــاح جماعــات المعارضــة
المســلحة فــي تنفيــذ عمليــات ضـ ّد الحــرس الثــوري ُقتــل فيهــا عشــرات منهــم فــي مناطــق توصــف
بمناطــق الفــراغ األمنــي فــي سيســتان وبلوشســتان جنــوب شــرق إيــران ،وقــد أشــعرت هــذه الهجمــات
بــأن النظــام اإليرانــي علــى وشــك فقــد الســيطرة الكاملــة علــى هــذه المناطــق.
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علــى المســتوى العربــي تأتــي زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف للعــراق بعــد
 4أيــام فقــط مــن زيــارة نظيــره األمريكــي مايــك بومبيــو المفاجئــة للعــراق فــي وقــت تنظــر فيــه إيــران
إلــى العــراق علــى أنــه طــوق نجــاة ورئــة اقتصاديــة لمجابهــة الضغــوط وااللتفــاف علــى العقوبــات
األمريكيــة مــن خــال احتــواء العــراق كدولــة جــوار وتحويلــه إلــى بوابــة لتصديــر النفــط اإليرانــي
إلــى العالــم الخارجــي ،ومــن ثــم ســعت لبنــاء شــبكة مصالــح اقتصاديــة مع َّقــدة مــع العــراق وتدشــين
آليــة للمبــادالت الماليــة بتجديــد عقــود تزويــد العــراق بالكهربــاء ،فضـ ًـا عــن الدفــع نحــو اســتصدار
قانــون لطــرد القــوات األمريكيــة مــن العــراق ،بغيــة مجابهــة السياســات األمريكيــة للتضييــق علــى
إيــران وخنقهــا مــن خــال اســتقطاب العــراق بعيـ ًدا عــن إيــران والضغــط عليــه اللتــزام العقوبــات.
لجنْــي الثمــار وحصــد المغانــم نظيــر مــا ق ّدمتــه
وفــي ســوريا تســعى إيــران خــال هــذه المرحلــة َ
مــن أثمــان ماديــة وبشــرية طــوال ســنوات األزمــة فــي ســوريا ،ومــن ثــم تســعى إيــران لتكثيــف التعــاون
السياســي واالقتصــادي والدفاعــي اإليراني-الســوري للبقــاء طويــل األمــد فــي ســوريا والحافــظ علــى
مكتســباتها وتنفيــذ بقيــة المخططــات فــي ســوريا كحلقــة اســتراتيجية ضمــن عــدة حلقــات لربــط
إيــران بالبحــر المتوســط فــي ســياق الرؤيــة اإليرانيــة تجــاه ســورية كواليــة إيرانيــة ،وهــو مــا اتضــح
مــن مشــاهد زيــارة الرئيــس الســوي بشــار األســد إليــران دون علــم ســوري ووفــد مرافــق لــه رغــم
وجــود وفــد إيرانــي عنــد لقائــه الرئيــس حســن روحانــي ،وذلــك فــي وقــت تص ّعــد فيــه إســرائيل ضـ ّد
التمركــزات اإليرانيــة فــي ســوريا ،وتتســع فيــه هــوة التباينــات الروســية-اإليرانية فــي ســوريا بانتفــاء
المصالــح المشــتركة الروســية-اإليرانية.
أمــا فــي اليمــن ،فــا تــزال إيــران تلعــب بورقــة تقديــم الدعــم المالــي والعســكري للحوثيــن
ومســاندتهم فــي مواقفهــم مــن ا ِّتفــاق ســتوكهولم ،بــل وخرقــه ،باســتغالل الهدنــة المتفــق عليهــا فــي
مزيــد مــن التعزيــزات العســكرية واالنتشــار المســلح وشــن عديــد مــن الهجمــات مــن خــال طائــرات
دون طيــار إيرانيــة الصنــع علــى قاعــدة العنــد الجويــة اليمنيــة فــي خــرق واضــح وصريــح لال ِّتفــاق ،إذ
تــدرك إيــران مــدى أهميــة اليمــن فــي اســتكمال مــا يُ َسـ َّـمى الهــال الشــيعي وانعــكاس ذلــك التدخُّ ــل
لصالــح الحوثييــن فــي الضغــط علــى الســعودية لتقديــم تنــازالت فــي الملفــات األخــرى العالقــة بيــن
الريــاض وطهــران ،وهــو مــا ترفضــه المملكــة جملــة وتفصيـ ًـا وتطالــب مِ ــن ثَـ َّم إيــرا َن بال َكـ ّ
ـف عــن
التدخُّ ــل الــذي أشــاع الفوضــى والعنــف فــي اإلقليــم وخلــق حالــة مــن عــدم االســتقرار اإلقليمــي.
علــى المســتوى الدولــي تأ َّكــ َد عــدم قــدرة الشــركاء الدولييــن إليــران علــى ِّ
تخطــي العقوبــات
األمريكيــة كامل ـ ًة ،ومــا فعلتــه أوروبــا مــن قبيــل تدشــين قنــاة التعامــات الماليــة مــع إيــران بمــا لــم
يتخـ َّ
ـط ح ـ ّد إغــراء إيــران بمواصلــة اال ِّتفــاق النــووي حتــى ال تخــرج منــه كليــة مــع الضغــط عليهــا
لقبــول التفــاوض حــول برنامجهــا الصاروخــي وتدخالتهــا اإلقليميــة .أ َّمــا علــى صعيــد المشــهد
األمريكــي اإليرانــي فتنتظــر إيــران القــرار األمريكــي بشــأن م ـ ّد االعفــاءات للــدول الثمانــي التــي
أُعفِ يَــت مــن العقوبــات علــى اســتيراد النفــط اإليرانــي ،فــي حيــن ســعت الواليــات المتحــدة لتجميــع
موحــدة تهــدف إلــى إجبــار إيــران علــى تغييــر ســلوكها ،عبــر مؤتمــر
حلفائهــا وص ِّفهــم فــي سياســة َّ
وارســو ،األمــر الــذي لــم تقابلــه إيــران إال بمزيــد مــن اإلمعــان فــي سياســاتها المق ِّوضــة لألمــن
اإلقليمــي ،مــع عــدم اكتــراث بالموقــف الدولــي الرافــض إلجــراء إيــران مزيــ ًدا مــن التجــارب
تفســره إيــران علــى أنــه منــع مــن
الصاروخيــة والمســتند إلــى قــرار صــادر عــن مجلــس األمــن ،الــذي ّ
إجــراء التجــارب الصاروخيــة.

موحــد تجــاه إيــران،
حمــل شــهرا ينايــر وفبرايــر  2019تق ُّد ًمــا فــي جهــود إنشــاء موقــف دولــي َّ
ولــم تخـ ُ
ـط أوروبــا خطــوات فعليــة فــي ســبيل تفعيــل القنــاة الماليــة ،كمــا أن جهــود إيــران فــي دعــم
نجاحــا ،فالمؤشــرات االقتصاديــة
تجارتهــا الخارجيــة مــع شــركائها اإلقليمييــن مثــل تركيــا لــم تحــرز
ً
اإليرانية-التركيــة تشــير إلــى تراجــع فــي حجــم التجــارة بيــن البلديــن ،وعلــى صعيــد دول الجــوار
الشــرقي إليــران شــهدت العالقــات اإليرانية-الباكســتانية تدهــو ًرا حــا ًّدا علــى خلفيــة حــوادث
اســتهداف منظمــة جيــش العــدل البلوشــية جنــود الحــرس الثــوري اإليرانــي فــي منطقــة الحــدود مــع
باكســتان ،واندفــاع إيــران إلــى كيــل االتهامــات لباكســتان بالتقصيــر فــي حفــظ األمــن فــي منطقــة
الحــدود ،األمــر الــذي تزامــن مــع توتُّــر فــي العالقــات الهندية-الباكســتانية ،م َّمــا يُ َع ـ ّد خص ًمــا مــن
التحالفــات اإلقليميــة اإليرانيــة.

تقريرالحالة اإليرانية
يناير  -فبراير ٢٠١٩

الشـــأن الداخلــي
تحت

التخوف من اندالع موجات جديدة من
وطأة
ُّ
االحتجاجات الشعبية ،التي أعلن عنها المرشد
ً
صراحة عندما قال“ :إنه يترقب حدوث
اإليراني علي خامنئي
داخليا ،فيعمل
فتنة في  ،”2019تتمحور السياسات اإليرانية
ًّ
داخليا ،فهو يتحرك ما بين تدجين
النظام على ترتيب أوراقه
ًّ
تماما للسلطة السسياسية،
المؤسسة الدينية وإخضاعها
ً
وإجراء سياسات إحالل وإبدال لقيادات مؤسسات السلطة،
ّ
يخفف وطأة األزمة االقتصادية على
وفي نفس الوقت
الحياة اليومية للجماهير اإليرانية عبر زيادة الرواتب بخاصة
للعسكريين ،وتأجيل رفع سعر الوقود ،ورفع اعتمادات
الصحة والتعليم والدعم ،وإن كان ذلك على حساب االستثمار
في القطاعات اإلنتاجية .ومن ناحية أخرى تسابق إيران
الزمن في إعالن نجاحها في عمليات التصنيع العسكري،
َّ
مؤكدة ،ويبقي التحدي األكبر
وإن كانت هذه النجاحات غير
الذي تواجهه إيران هو األمن الداخلي بعد توالى عمليات
استهداف جنود الحرس الثوري في مناطق الحدود والفراغ
األمني وبخاصة على الحدود اإليرانية الباكستانية.
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الملف اآليديولوجي
يخــوض النظــام اإليرانــي حال ًّيــا مرحلــة إخضــاع املؤسســة الدينيــة إلرادتــه أكثــر مــن ذي قبــل مــن
منطلــق إســكات األصــوات املختلفــة عــن الرؤيــة الرســمية التــي يصــدر عنهــا خطابــه الرســمي
والشــعبي ،ولكــون خطبــة اجلمعــة أحــد أهــم منابــر النظــام علــى املســتوى الشــعبي ،واملكـ ِّون الرئيــس
للخطــاب الدينــي الرســمي ،عمــل النظــام علــى مراجعــة قوائــم خطبــاء اجلمعــة ،والتفتيــش علــى
عقائدهــم رغبــة مــن فــي إلغــاء أي مســاحة اختــاف عــن رؤيتــه الرســمية مهمــا كانــت ضئيلــة ،وكان
خطبــاء اجلمعــة فــي مناطــق األقليــات العرقيــة أصحــاب النصيــب األوفــر مــن اإلقــاالت واإلبعــاد،
وفضــل بعضهــم االعتــزال تلقائ ًّيــا ،رمبــا لعــدم قدرتــه علــى إنتــاج خطــاب دينــي واقعــي لــه مصداقيــة
ّ
وال يتناقــض مــع ممارســات النظــام اإليرانــي فــي كل مــن األحــواز ذات األغلبيــة العربيــة ،وسيســتان
وبلوشســتان ذات األغلبيــة الســنية البلوشــية ،وفــي مــا يلــي يتنــاول التقريــر فــي ملفــه اآليديولوجــي:
ُ
ـتقالة أئمــة اجلمعــة ،األبعــاد الدينيــة والــدالالت السياسـ َّية الســتقالة أئمــة اجلمعــة ،واســتقاللية
اسـ
مؤسســة أئمــة اجلمعــة.
ُ
ً
استقالة أئمة الجمعة
أول:
اســتقال آيــة اهلل موســى جزائــري ،إمــام جمعــة األحــواز ،محافظــة األحــواز (شــمال غربـ ّـي) ،وقــد
إن ســبب اســتقالته “العجــز والشــيخوخة”( ،)1فــي حــن يُشــير البعــض إلــى أســباب سياســية
قــال ّ
()2
أ ّدت إلــى هــذه االســتقالة  .وتــوازت اســتقالة جزائــري مــع اســتقالة أخــرى آليــة اهلل عبــاس علــي
ســليماني إمــام جمعــة سيســتان وبلوشســتان ،الــذي بــرر اســتقالته بـ”إتاحــة الفرصــة للشــباب
أن وراء هــذه االســتقاالت أســبابا
واألفــكار اجلديــدة ،وتأتــي االســتقالتان املتوازيتــان لتدعمــا ّ
سياســية.
وتأتي اســتقالة موســى جزائري وعباس ســليماني بعد سلســلة اســتقاالت متتالية ألئمة اجلمعة
خــال العامــن املاضيــن ،فقــد اســتقال عــد ٌد كبيــر مــن األئمــة منهــم :آيــة اهلل مجتهــد شبســتري
فــي محافظــة أذربيجــان الشــرقية ،وعلــي رضــا برجنــدي فــي محافظــة خراســان اجلنوبيــة ،وآيــة
اهلل زيــن العابديــن وربانــي فــي محافظــة جيــان ،وآيــة اهلل أســد اهلل أميانــي فــي محافظــة فــارس،
وجعفــر محســن زادي فــي محافظــة البــرز ،وآيــة اهلل محمــد ناقــي فــي محافظــة عيــام .واســتقال
العــام املاضــي آيــة اهلل يحيــي جعفــري فــي محافظــة كرمــان ،بعــد أن أثــارت تصريحاتــه حــول دعمــه
ً
جــدل واســ ًعا فــي البــاد .وعلــى أثــر ذلــك وصــف إســحاق جهاجنيــري نائــب
للرئيــس روحانــي
()3
الرئيــس هــذه التطــورات وقتهــا بـ”املثيــرة للقلــق” .
((( إيــران انترناشــيونال :اســتقالة إمــام جمعــة األهــواز بعــد رحلتــه إلــى المملكــة المتحــدة ،تاريــخ االطــاع  5مــارس 2019م،
http://cutt.us/bjDZP
((( األناضول :إيران ..جدل يثور مع استقالة  9أئمة خالل عامين ،تاريخ االطالع 5مارس 2019مhttp://cutt.us/6suvr .
((( األناضول :إيران ..جدل يثور مع استقالة  9أئمة خالل عامين .سابقhttp://cutt.us/6suvr .
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وقــد ح ـ ّل محمــد علــي آل هاشــم إمــام جمعــة تبريــز فــي مايــو  2017مح ـ ّل محســن مجتهــد
شبســتري ،كمــا جــاء أبــو القاســم يعقوبــي ً
أيضــا فــي يوليــو  2016خليفــة حلبيــب اهلل ميهمــان نــواز
إما ًمــا جلمعــة بجنــورد ،وأصبــح علــي رضــا عبــادي إما ًمــا جلمعــة بيرجنــد بقــرار مــن خامنئــي نفســه،
بعــد تنحيــة علــي رضــا بيرجنــدي فــي أغســطس  .2017وبعــد اســتقالة يحيــى جعفــري مــن منصبــه
إما ًمــا جلمعــة كرمــان فــي نوفمبــر  ،2017حـ ّل محلّــه حســن عليــدادي ســليماني .ونلحـ ُ
أن األئمــة
ـظ ّ
جلــدد مــن احملســوبني مباشــرة علــى خـ ّ
ا ُ
ـط اإلمــام(.)1
السياسية
ثانيا :األبعاد الدينية والدالالت
ً
َّ
يعتمـ ُد النظــام السياســي فــي إيــران علــى خطبــة اجلمعــة مك ِّو ًنــا أصيـ ًـا مــن تشــكيل العقــل اجلمعــي
والهويــة الوطنية-املذهبيــة اإليرانيــة .وقــد بــدأت خطبــة اجلمعــة فــي إيــران بعــد الثــورة اإليرانيــة
عــام  1979تُع َقــد بانتظــام باقتــراح مــن آيــة اهلل محمــود طالقانــي وقتئــذ ،ومبوافقــة شــخصية
مــن اخلمينــي( .)2وقــد التفــت النظــا ُم
إلــى أهم َّيــة خطبــة اجلمعــة فــي إيصــال
رســائله إلــى اجلماهيــر فــي أطــراف
البــاد ومحافظاتهــا املتباعــدة ،ال
ســيما قبــل طفــرة االتصــاالت ووســائل
التواصــل احلديثــة .وبعــد الطفــرة
التكنولوجيــة كان مــن املفتــرض َو ْف ًقــا
للتطــور الطبيعــي أن تقـ ّل مكانــة وأهميــة
صــاة اجلمعــة فــي إيــران كأداة مــن
أدوات النظــام السياســية والتعبويــة،
أن العكــس متا ًمــا هــو الــذي حــدث،
بيــد ّ
نظــ ًرا إلــى مســاعدة البيئــة املواتيــة،
إذ أ ّدت العقوبــات الغربيــة علــى إيــران
إلــى تفعيــل النخبــة احلاكمــة خلطــاب
املظلوميــة واالســتهداف ،وزيــادة
التقوقــع ،تواز ًيــا مــع حجــب النظــام
عــد ًدا كبيــ ًرا مــن املواقــع ،بخاصــة
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــن
ثــ ّم زاد النظــام أهميــة خطبــة اجلمعــة
فــي العصــر احلديــث إليصــال وجهــة
نظــره ،وإلحــكام الســيطر ِة علــى العقــول،
وإلكمــالِ ت َْشــكيل وعــي النخبــة والعــوا ّم
علــى الســواء.
((( زيتون :امامت جمعه در انحصار شاگردان آیتاهلل خامنهای .تاريخ االطالع  6مارس 2019مhttps://zeitoons.com/60911 ،
((( ايران واير :امامان جمعه در ایران؛ حاکمان شنبه ،تاريخ االطالع  6مارس 2019م http://cutt.us/ysBrz
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ٌ
استقالل أم تبعية؟
ثالثا :مؤسسة أئمة الجمعة..
فــي عــام  ،1994أُســس مجلــس سياســات أئمــة اجلمعــة بقــرار مــن املرشــد علــي خامنئــي ،ويديــر
األعضــاء املعينــن فيــه بقــرار مــن خامنئــي ميزانيــة تقـ ّدر بـــ 20مليــار تومــان( ،)1أي مــا يعــادل 4.7
مليــون دوالر .ويُعـ َّـن رئيــس مجلــس سياســات األئمــة بأمــر مباشــر مــن خامنئــي(.)2
وه ـ َد َف النظــام مــن وراء مأسســة مســألة خطبــة اجلمعــة إلــى ضمــان الســيطرة علــى أئمــة
َ
ّ
وخطبــاء املســاجد الكبــرى والصغــرى فــي احملافظــات املختلفــة ،وعــدم خروجهــم عــن خــط الدولــة،
وضمــن هــذا النظــام مركزيــة ومأسســة خطبــة اجلمعــة ،عــن طريــق تقســيم الدولــة إلــى مناطــق
رئيســية ،ويكــون علــى رأس كل منطقــة خطيــب بــارز ،وحتتــه عــدد مــن اخلطبــاء فــي املــدن الصغيــرة.
وعملــت الدولــة بهــذه الطريقــة علــى ضمــان عــدم اســتقالل أئمــة اجلمعــة عــن ّ
خطهــا الرئيســي،
جانــب آخــر ،إذ يتمتــع خطبــاء وأئمــة
وكذلــك ضمنــت عــدم اســتقاللهم بسياســة التحفيــز مــن
ٍ
اجلمعــة بحوافــز ماليــة وســلطات تنفيذيــة ضخمــة جــدا داخــل املنطقــة التــي يعمــل فيهــا اخلطيب(.)3
وال يــرى النظــام غضاضــة فــي كبــح اســتقاللية أئمــة اجلمعــة ،والســيطرة علــى موضوعاتهــم
اخلطابيــة ،فهــم -حســب رئيــس مجلــس سياســات أئمــة اجلمعــة الســابق“ -يُل ُقــون خطبهــم نيابــة
عــن املرشــد الولـ ّـي الفقيــه ،ومــن الطبيعــي أن يســيروا فــي إطــار سياســات النظــام ،التــي يح ّددهــا
املرشــد ،وجميــع خطــب صــاة اجلمعــة لألئمــة تتناســق مــع سياســات النظــام التــي تتضــح مــن خــال
املرشــد”(.)4
لــذا ال يته َّيــب النظــام مــن إقالــة أي إمــام جمعــة تبــدو منــه بــوادر اخلــروج عــن خـ ّ
ـط املرشــد ،أو
محاولــة رســم نــوع مــن االســتقاللية ،فرمبــا ســمح النظــام ببعــض التباينــات داخــل احلــوزة العلميــة
كونهــا هيئــة نخبويــة ،وال تعمــل مباشــرة علــى تشــكيل الوعــي العــا ّم للشــارع ،بخــاف أئمــة اجلمعــة
ـاس مــع اجلماهيــر العاديــة ،وقــد اســتقال أو أُقيــل جــال الديــن
الذيــن يقفــون علــى خطــوط التمـ ّ
طاهــري ،أحــد أشــهر خطبــاء جمعــة أصفهــان ،مــن قبــل ،بســبب دفاعــه عــن آيــة اهلل منتظــري،
ومطالبتــه برفــع اإلقامــة اجلبريــة عنــه( .)5وفــي أحــداث ّ 2009
مت التضييــق علــى رفســنجاني ملنعــه
مــن خطبــة اجلمعــة ً
أيضــا ،بعــد خطبتــه الشــهيرة فــي  17يوليــو 2009التــي انتقــد فيهــا انتهــاك
حقــوق اإلنســان وقمــع الشــعب وتزويــر االنتخابــات.
هــذه اإلجــراءات الصارمــة جتــاه املخالفــن مــع املزايــا والســلطات الواســعة أ َّدت إلــى التدجــن
الكامــل ألئمــة اجلمعــة فــي عمــوم إيــران ،وإلــى تأميــم الدولــة للديــن.
نوعــا مــن شــراء الــوالء الدينــي،
ولذلــك نالحــظ جيـ ًدا أن النظــام يَ ْعتبــر مؤسســة أئمــة اجلمعــة ً
وشــرعنة النظــام السياســي ،لــذا فاحــت فضائــح ماليــة كبيــرة ،بخاصــة بجهــاز أئمــة اجلمعــة فــي
عمــوم إيــران.
((( زيتون :امامت جمعه در انحصار شاگردان آیتاهلل خامنهای .تاريخ االطالع  7مارس 2019م https://zeitoons.com/60911
((( راجــع :وكالــة مهــر لألنبــاء ،قائــد الثــورة يعيــن “حــاج علــي أكبــري” رئيسـاً لمجلــس التخطيــط لخطبــاء الجمعــة ،تاريــخ االطــاع 7
مــارس 2019مhttp://cutt.us/R87UJ ،
((( راجــع :أميــر طاهــري :أئمــة الجمعــة فــي إيــران وقطــار الثــراء الســريع ،الشــرق األوســط ،تاريــخ االطــاع  9مــارس2019م.
http://cutt.us/8JoF4
ت اهلل خامنهای .تاريخ االطالع  7مارس 2019مhttps://zeitoons.com/60911
((( زيتون :امامت جمعه در انحصار شاگردان آی 
((( حســين باســتاني ،جــال الدیــن طاهــری؛ پایــان یــک دهــه اعتــراض بــه رهبــر ایــران ،بــي بــي ســي فارســي ،تاريــخ االطــاع 7
مــارس 2019مhttp://cutt.us/Ts1DS ،
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خالصـــة
ـأن النظــام اإليرانـ ّـي واملرشــد األعلــى علــى وجــه اخلصــوص ال ُيكِ نــه أن يتخلــى عــن
ُيكِ ــن اجلــزم بـ َّ
ســلطته املطلقــة فــي تعيــن أئمــة اجلمعــة ،وحتديــد مفــردات اخلطبــة وموضوعهــا عبــر املكاتــب
ـإن الديــن مِ لـ ٌ
ـك للدولــة فــي إيــران ،وال ُيكــن االنفــكاك بينهمــا.
املركزيــة التابعــة للدولــة مباشــرة ،فـ ّ
وتــرى الدولــة أ ّنهــا مســؤولة عــن نوعيــة اخلطــاب الــذي يجــب تقدميــه للنــاس ،ومســؤولة عــن رجــال
الديــن وعــن الديــن نفســه ،باعتبــار املرشــد نائ ًبــا عــن اإلمــام املعصــوم فــي مرحلــة غيابــه ،إضافــة
إلــى حاجــة النظــام إلــى هــؤالء األئمــة فــي ترســيخ شــرعيته وبســط نفــوذه ،وتشــكيل العقــل اجلمعــي
والهويــة الوطنيــة والدينيــة واملذهبيــة.
إن النظــام هــو الــذي
ـإن أئمــة اجلمعــة منــذ البدايــة صناعـ ٌة مــن صناعــات النظــام ،أي ّ
كذلــك فـ ّ
ّ
واملختصــة ،وهــو الــذي
أعــاد صــاة اجلمعــة بعــد انقطــاع ،وهــو الــذي شــكل اللجــان املســؤولة
َّ
يصــرف الرواتــب ،ويعـ ِّـن ويُقيــل ،فــا يُتصــور أن يحــدث مت ـ ُّرد جماعـ ّـي مــن مؤسسـ ٍـة كتلــك ،التــي
تُعتبــر مــن مؤسســات الدولــة العاديــة ،ال موازيــة للدولــة ،أو فوقيــة عليهــا .بخــاف احلــوزة التــي هــي
موجــودة وفاعلــة فــي احليــاة الدينيــة واالجتماعيــة والسياســية قبــل وجــود هــذا النظــام ،باعتبارهــا
مؤسســة دينيــة عابــرة للحــدود واألزمــان ،وإن كان النظــام يســعى لتدجــن وتأميــم أجنحــة منهــا ،إ ّال
أ ّنهــا تبقــى فاعلــة وأكثــر حــذ ًرا جتــاه النظــام مــن أئمــة اجلمعــة.
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الملـــف السياســـي
واضحــا مــع توالــي وفــاة
بدفــع مــن ارتفــاع املتوســط العمــري ألقطــاب النظــام اإليرانــي الــذي بــدا
ً
يعدهــم أخلــص معاونيــهُ ،يضطـ ّر املرشــد إلــى جمــع عــدد مــن املســؤوليات الهامــة
رجــال كان خامنئــي ّ
فــي يــد شــخص واحــد مــن اجليــل الثانــي مــن رجــال الديــن املس َّيســن ذوي الــوالء الواضــح لــه ،وتضيق
تلــك الدائــرة احمليطــة بخامنئــي ،نتيجــة عــدم التصعيــد لقيــادات جديــدة وجمــود النظــام الواضــح،
صعــد رئيســي ليتولــى رئاســة الســلطة القضائيــة ،ويحصــل صــادق
ومــع وفــاة هاشــمي شــاهروديُ ،ي َّ
الريجانــي علــى عضويــة مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام ،كأن خامنئــي لديــه عــدد محــدود مــن
أوراق اللعــب يد ّورهــا ميي ًنــا ويســا ًرا ً
بحثــا عــن الــوالء وأمانــه الشــخصي أكثــر مــن القــدرة الســليمة
علــى إدارة الدولــة ،ومــن خــال هــذه الرؤيــة يتنــاول التقريــر احملــاور التاليــة :تعيينــات خامنئــي
اجلديدة تدوير للمناصب أم تداول للســلطة؟ ،صادق الريجاني من الســلطة القضائية إلى مجمع
تشــخيص مصلحــة النظــام ،عضــو “جلنــة املــوت” ورجــل اإلعدامــات علــى رأس الســلطة القضائيــة،
دالالت ونتائــج اختيــار رئيســي والريجانــي لــكل مــن الســلطة القضائيــة ومجمــع التشــخيص.
ً
أول :تعيينات خامنئي الجديدة ..تدوير للمناصب أم تداول للسلطة؟
وفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام هاشــمي شــاهرودي فــي ديســمبر  2018وتعيــن
ً
رئيســا جديــ ًدا للســلطة
فضــا عــن اختيــار إبراهيــم رئيســي
صــادق آملــي الريجانــي خل ًفــا لــه،
ً
القضائيــة بـ ً
ـدل مــن صــادق الريجانــي املنتهيــة واليتــه ،فتــح بــاب النقــاش حول دالالت هــذه التعيينات
ّ
ومــدى ارتباطهــا مبوضــوع خالفــة املرشــد ،بعــد أن ظ ـل اســم شــاهرودي يتــردد لســنوات عديــدة
ـحا قو ًّيــا خلالفــة خامنئــي.
مرشـ ً
كان الراحــل شــاهرودي مق َّر ًبــا مــن املرشــد علــي خامنئــي وقلّــده عدي ـ ًدا مــن املناصــب الهامــة
فــي النظــام اإليرانــي مثــل رئاســة الســلطة القضائيــة  ،2009-1999وبعــد وفــاة الرئيــس األســبق
رئيســا
ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام هاشــمي رفســنجاني فــي ينايــر  2017ع َّينــه خامنئــي
ً
ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،وكان ينظــر إليــه علــى أنــه يحظــى بتأييــد احلــرس الثــورى وبقيــة
األصوليــن فــي النظــام اإليرانــي(.)1
وبرحيــل شــاهرودي ووصــول بقيــة قيــادات النظــام اإليرانــي مثــل علــى جنتــي ومصبــاح يــزدي
ومــكارم شــيرازي ،إلــى سـ ّـن متقدمــة ،ضاقــت حلقــة األصوليــن الذيــن يثــق بهــم خامنئــي خلالفتــه،
ليجــد نفســه مضطـ ًّرا إلــى اللجــوء إلــى القيــادات الشــابة التــي تتمتــع بنزعــات آيديولوجيــة متشــددة
أثبتــت والءهــا لــه ،وخــال الســنوات املاضيــة تولــت مناصــب رفيعــة فــي النظــام اإليرانــي.
 -1صادق الريجاني ..من السلطة القضائية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام
اختيــار صــادق آملــي الريجانــي لرئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام لــم ي ُكــن يتو ّقعــه الشــارع
اإليرانــي ،ال ســيما فــي ظــل االمتعــاض الداخلــي مــن سياســاته واالنتقــادات العديــدة املوجهــة إليــه
((( هاشمی شاهرودی درگذشت ،بي بي سي فارسي ،تاريخ االطالع  6مارس 2019مhttp://cutt.us/1y01e ،
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مــن منظمــات حقــوق اإلنســان واتهامــه بامتــاك حســابات بنكيــة حتتــوي علــى ماليــن الــدوالرات.
ولع ـ ّل وفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام اإليرانــي هاشــمي شــاهرودي هــي الســبب
الرئيســي لوصولــه إلــى هــذا املنصــب وصعــوده مجـ َّـد ًدا.
وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات التــي كان الرئيــس اإليرانــي الســابق محمــود أحمــدي جنــاد وعــدد
يوجهونهــا إلــى أســرة الريجانــي التــي ظلــت لســنوات عديــدة
مــن أقطــاب ورمــوز النظــام اإليرانــي ِّ
تســيطر علــى عــدد مــن املؤسســات واملناصــب الرفيعــة فــي النظــام اإليرانــي ،يبــدو أن خامنئي بصدد
احملافظــة علــى نفــوذ هــذه األســرة خــال الفتــرة القادمــة ،فهــا هــو ذا صــادق الريجانــي ينتقــل مــن
الســلطة القضائيــة إلــى مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الــذي يُ َعـ ّد إحــدى أهـ ّم مؤسســات النظــام
اإليرانــي .أمــا األخ اآلخــر (علــي الريجانــي) الــذي يتــرأس البرملــان ،فقــد بــدأ منــذ شــهور التخطيــط
ُّ
للترشــح لالنتخابــات الرئاســية املقــررة فــي .2021
مــع املعتدلــن واحملافظــن
منتقــدو صــادق الريجانــي يــرون أنــه كان منحــازًا فــي سياســاته وقرراتــه للمتشــددين فــي أثنــاء
رئاســته للســلطة القضائيــة ،ويتوقعــون أن يلعــب مســتقبَ ًل دو ًرا مؤثــ ًرا فــي تغييــر حالــة التــوازن
واالعتــدال التــي أوجدهــا الراحــل هاشــمي رفســنجاني فــي أثنــاء رئاســته مجمــع تشــخيص مصلحــة
النظــام.
وفــي مــا يتعلــق مبســتقبل املجمــع يُعتقــد بأنــه لــن يحــدث أي تغييــر فــي أداء وعمــل املجمــع خــال
الفتــرة القادمــة ،وتنبــع هــذه النظــرة التشــاؤمية مــن األداء الضعيــف لالريجانــي خــال رئاســته
الســلطة القضائيــة ،وذهــب بعــض املنتقديــن إلــى أن املتحــدث باســم الســلطة القضائيــة محســن
إجئــي كان أكثــر قــوة ونفــو ًذا مــن الريجانــي(.)1
فــي املقابــل فــإن عضويــة صــادق الريجانــي فــي مجلــس صيانــة الدســتور فضـ ًـا عــن منصبــه
َّ
املرشــحني فــي االنتخابــات البرملانيــة والرئاســية
اجلديــد قــد مت ّكنــه مــن لعــب دور مؤ ِّثــر فــي حتديــد
القادمــة ،وقــد يدعــم موقــف شــقيقه علــي الريجانــي املقــرب مــن خامنئــي فــي الترشــح فــي
االنتخابــات الرئاســية القادمــة.
 -2عضو “جلنة املوت” ورجل اإلعدامات على رأس السلطة القضائية
خال ًفــا لرؤســاء الســلطة القضائيــة الســابقني (الذيــن ع َّينهــم املرشــد علــي خامنئــي) خــال الســنوات
الثالثــن املاضيــة ،فــإن رئيســي يُعتبــر هــو رئيــس الســلطة القضائيــة الوحيــد الــذي ميتلــك خبــرات
((( خبر نامه گویا ،زیباکالم :رهبر بیطرف نیست 1 ،يناير  ،2019تاريخ االطالع  7مارس 2019مhttp://cutt.us/GE4vr ،
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طويلــة فــي الســلك القضائــي ،فإبراهيــم رئيســي املولــود عــام  ،1960بــدأ فــي العمــل القضائــي
فــي  ،1980أي منــذ أن كانــت ســنه  20عا ًمــا .ورغــم تر ُّؤســه العتبــة الرضويــة خــال الســنوات
رئيســا حملكمــة رجــال الديــن املتخصصــة فــي محاكمــة رجــال
الثالثــة املاضيــة ،فإنــه ظــل كذلــك
ً
الديــن املناهضــن واملعارضــن للنظــام اإليرانــي .وفــي مــا يلــي أهـ ّم املناصــب القضائيــة التــي توالهــا
رئيســي منــذ تأســيس اجلمهوريــة حتــى اآلن (جــدول رقــم.)1
جدول رقم ( :)1أهم املناصب القضائية التي توالها إبراهيم رئيسي
املنصب

السنة

نائب عام ملدينة كرج القريبة من العاصمة طهران

1980

املدعي العام ملدينة كرج

1980

نائب املدعي العام ملدينة طهران

1985

أحد أعضاء ما يُعرف بلجنة املوت التي أشرفت
على إعدامات  1988بحق آالف السجناء
السياسيني

1988

املدعي العا ّم في طهران

1994 -1989

رئيس دائرة التفتيش العامة

2004-1994

نائب رئيس السلطة القضائية

2014-2004

املدعي العام إليران

2014

مدير أوقاف اإلمام الرضا مبشهد

2016

الترشح في االنتخابات الرئاسية

2017

املصدر :املعهد الدولي للدراسات اإليرانية ،باالعتماد على املصدر التاليhttp://cutt.us/XTEUJ :

وفــي أغســطس  2017ع ّينــه املرشــد علــي خامنئــي هــو وعمــدة طهــران الســابق محمــد باقــر
قاليبــاف الــذي انســحب مــن ســباق االنتخابــات الرئاســية فــي  2017لصالــح إبراهيــم رئيســي،
عضويــن فــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام(.)1
ظهــرت رغبــة خامنئــي فــي تصعيــد إبراهيــم رئيســي إلــى أعلــى املناصــب القياديــة فــي النظــام
اإليرانــي منــذ  2016عندمــا وكل إليــه مهمــة رئاســة العتبــة الرضويــة فــي مدينــة مشــهد ،وفــي عــام
((( انتصاب رئیس ،دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تاريخ االطالع  8مارس 2019مhttp://cutt.us/IVqIe ،
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 2017عمــل خامنئــي والتيــار املتشــدد الــذي يدعمــه علــى ترشــيح رئيســي فــي االنتخابــات الرئاســية
التــي أُجرِ يَــت فــي التاســع عشــر مــن مايــو  ،2017لكنــه خســر الســباق الرئاســي أمــام الرئيــس
احلالــي حســن روحانــي.
بعــد خســارته فــي االنتخابــات الرئاســية كان متو َّق ًعــا أن تتراجــع مكانتــه لــدى املتشــددين أو علــى
األقــل أن ينحصــر دوره فــي رئاســة العتبــة الرضويــة وبعــض املناصــب القضائيــة ،لكــن رغبــة املرشــد
فــي وصــول رئيســي إلــى أعلــى املناصــب ،ظهــرت مــرة أخــرى خــال األشــهر األخيــرة املاضيــة،
عندمــا بــدأ بعــض املســؤولني والقيــادات يتحدثــون عــن احتماليــة أن يتولــى رئيســي رئاســة الســلطة
القضائيــة .ومــع وفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محمــود شــاهرودي فــي ديســمبر
 2018وقــرب انتهــاء رئاســة صــادق آملــي الريجانــي الــذي حـ ّل محـ ّل شــاهرودي ،بــات شــبه مؤكــد
أن إبراهيــم رئيســي هــو اخليــار األقــرب للوصــول إلــى منصــب رئيــس الســلطة القضائيــة.
لعـ ّل أهــم األســباب التــي شــجعت املرشــد علــي خامنئــي علــى اختيــار إبراهيــم رئيســي فــي هــذا
املنصــب تتمثــل فــي قــرب رئيســي الشــديد للمرشــد وخبراتــه الطويلــة فــي العمــل القضائــي ومعرفتــه
الوثيقــة بتفاصيــل الســلطة القضائيــة ،فضـ ًـا عــن األســباب التــي حددهــا خامنئــي شــخص ًّيا املتمثلــة
فــي املســتوى الفقهــي لرئيســي وخبرتــه ،وجــاء فــي بيــان املرشــد حــول تعيــن إبراهيــم رئيســي أن
الهــدف مــن تعيــن األخيــر هــو حتقيــق حتـ ُّول فــي القضــاء متاشـ ًيا مــع احتياجاتــه والتحديــات التــي
يواجههــا ،فضـ ًـا عــن إضفــاء الطابــع القانونــي علــى احلريــات وإعــادة احلقــوق العامــة واإلشــراف
علــى تطبيــق القوانــن ،وإيــاء القضــاة واحملاكــم االحتــرام الــازم ،ومكافحــة الفســاد والتعــاون مــع
الســلطتني التنفيذيــة والتشــرعية والتعاضــد معهمــا(.)1
اللجنــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان فــي إيــران اعتبــرت أن مج ـ َّرد وضــع اســم إبراهيــم رئيســي
ضمــن خيــارات تــر ُّؤس الســلطة القضائيــة يُعتبــر مبثابــة كارثــة لســيادة القانــون وحتقيــق العدالــة
فــي إيــران ،لكونــه أحــد قضــاة جلنــة املــوت التــي أشــرفت علــى إعــدام آالف الســجناء السياســيني
فــي صيــف .)2(1988
أمــا منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” فقــد اعتبــرت أن تعيــن إبراهيــم رئيســي املســؤول عــن
تنفيــذ إعدامــات  1988ضـ ّد الســجناء السياســيني لرئاســة القضــاء فــي إيــران يعكــس تدهــور حالــة
حقــوق اإلنســان فــي هــذا البلــد(.)3
ثانيا :دالالت ونتائج اختيار الريجاني ورئيسي
ً
لكل من السلطة القضائية ومجمع التشخيص
1-1الدالالت
أاختيــار صــادق الريجانــي لرئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام وإبراهيــم رئيســي لرئاســةالســلطة القضائيــة ،يعكــس رغبــة خامنئــي وحرصــه علــى هيمنــة احملافظــن علــى مؤسســات
رئيســا لهــذا املجلــس
صناعــة القــرار فــي إيــران ،وظهــرت هــذه الرغبــة منــذ اختيــاره شــاهرودي
ً
خل ًفــا للراحــل آيــة اهلل رفســنجاني.
((( رويكرد امروز ،سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد ،تاريخ االطالع  9مارس 2019مhttp://cutt.us/XTEUJ ،
((( راديــو فــراد ،ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان رئیــس جدیــد قــوه قضائیــه ایــران منصــوب شــد ،تاريــخ االطــاع  9مــارس 2019م،
http://cutt.us/BEgrF
((( إيران :قاض مسؤول عن انتهاكات حقوقية جسيمة يرأس القضاء ،تاريخ االطالع  12مارس http://cutt.us/uhTEX 2019
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بتشــير هــذه االختيــارات إلــى أن خامنئــي يســعى إلعــادة تعزيــز نفــوذ احملافظــن بعــد أن تســببتنتائــج انتخابــات البرملــان ومجلــس اخلبــراء والرئاســة التــي أُجرِ يَــت فــي فبرايــر وأبريــل  2016ومايــو
 2017علــى التوالــي ،فــي تراجــع ملحــوظ لصالــح اإلصالحيــن واملعتدلــن.
جعلــى الرغــم مــن رغبــة خامنئــي فــي تعزيــز نفــوذ األصوليــن واختيــاره املق َّربــن منــه ،فــإن اختيــارهرئيــس الســلطة القضائيــة صــادق آملــي الريجانــي ملنصــب رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام،
وإبراهيــم رئيســي لرئاســة الســلطة القضائيــة ،يكشــف عــن محدوديــة اخليــارات أمــام خامنئــي للتعامــل
مــع أي فــراغ قــد يحــدث داخــل املؤسســات القويــة واملؤثــرة فــي النظــام اإليرانــي.
 2-2النتائج
أالشــارع اإليرانــي الــذي يأمــل فــي إحــداث تغييــر جــذري فــي النظــام اإليرانــي ،يخشــي وصــولرئيســي أو الريجانــي إلــى رأس هــرم النظــام اإليرانــي ،ألن وصــول أي شــخص متشــدد ومؤمــن مببــادئ
خامنئــي وبطريقــة إدارتــه منصــب املرشــد خــال الفتــرة املقبلــة ،ســيؤ ِّدي إلــى قتــل آمال الشــعب اإليراني
فــي التغييــر السياســي ومِ ــن ثَـ َّم دخــول إيــران فــي مرحلــة جديــدة قــد تكــون مليئــة بالقمــع والعنــف وقتــل
احلريــات وانحصــار الســلطة والثــروة فــي يــد جيــل جديــد مــن أقطــاب وأنصــار النظــام اإليرانــي احلالي.
توجهــه لــن يتمتــع بنفــس مواصفــات
ب َو ْف ًقــا لبعــض التقديــرات فــإن مــن يخلــف خامنئــي أ ًّيــا كان ُّوشــخصية خامنئــي ،لكــن مجلــس اخلبــراء (اجلهــة املســؤولة عــن تعيــن املرشــد اجلديــد وعزلــه) ســوف
حددهــا الدســتور ،كمــا أن املرشــد القــادم ســيكون أكثــر تبعيــة ملؤسســة
يلتــزم آليــة اختيــار املرشــد التــي َّ
احلــرس الثــوري التــي يُتوقــع أن تلعــب دو ًرا رئيسـ ًّيا فــي اختيــار مــن ســيخلف خامنئــي .هــذه الصفــات
تنطبــق علــى كل مــن صــادق الريجانــي وإبراهيــم رئيســي ،بخاصــة األخيــر الــذي يتمتــع بعالقــات ممييــزة
مــع احلــرس الثــوري ومــع معظــم أقطــاب التيــار األصولــي املتشــدد(.)1
جوصــول إبراهيــم رئيســي إلــى رأس هــرم الســلطة القضائيــة ،يعنــي أنــه قطــع أشـ ًـواطا طويلة ليصبح
املرشــد الثالــث للنظــام اإليرانــي .وبعبــارة أخــرى فــإن وصــول إبراهيــم رئيســي إلــى الســلطة القضائيــة
ال يعنــي زيــادة قوتــه ونفــوذه فــي النظــام اإليرانــي فحســب ،بــل يعنــي أن حظوظــه فــي خالفــة املرشــد
باتــت أكبــر مــن ذي قبــل.
دوصــول إبراهيــم رئيســي إلــى الســلطة القضائيــة يعنــي أنــه لــن يعيــد ُّترشــحه فــي االنتخابــات
الرئاســية القادمــة املقــررة فــي  ،2021وهــو مــا يفســح املجــال أمــام قيــادات أخــرى أو وجــوه أصوليــة
جديــدة ملنافســة اإلصالحيــن واملعتدلــن(.)2
هـ -علــى الرغــم مــن اجلهــود احلثيثــة التــي بذلهــا األصوليــون عقــب االنتخابــات الرئاســية فــي 2009
ً
آمــال
إلضعــاف مكانــة الراحــل هاشــمي رفســنجاني ،إال أن املعتدلــن واإلصالحيــن كانــوا يعلّقــون
عريضــة عليــه فــي لعــب دور مؤ ّثــر وف َّعــال فــي عمليــة اختيــار خليفــة للمرشــد علــي خامنئــي ،لكــن وفاتــه
فــي ينايــر  ،2017واختيــار صــادق صــادق الريجانــي ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام وإبراهيم رئيســي
للقضــاء ،ش ـ َّكلت انتكاســة حقيقيــة للمعتدلــن واحملافظــن ،وقــد تُضعِ ــف مــن إمكانيــة اختيــار مرشــد
يكــون معتـ ً
ـدل فــي توجهاتــه وسياســاته اخلارجيــة(.)3
((( محمــد خالــد ،نــزاع العمائــم ..أزمــة سياســية فــي طهــران ..مــن يخلــف خامنئــي؟ تاريــخ االطــاع  13مــارس 2019م،
http://cutt.us/r9ckF
((( ايران اينترنشونال ،رئیسی؛ خیز بلند برای رهبري ،تاريخ االطالع  2مارس 2019مhttp://cutt.us/VQW5G ،
((( كردانــه ،متحــدان تنــدرو خامن ـهای بــه دنبــال یــک جانشــین جــوان؛ عضــو «هیــات مــرگ» در میــان گزینههــای رهبــری ،تاريــخ
االطــاع  2مــارس 2017مhttp://cutt.us/wEQBE ،
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الملــف االقتصـــادي
رســمت املوازنــة املاليــة اإليرانيــة اخلطــوط العريضــة لتوجهــات احلكومــة خــال العــام اجلديــد
ووضحــت أوجــه إنفاقهــا ومــا توليــه مــن اهتمــام لــكل قطــاع مــن القطاعــات ســواء اخلدميــة أو
ّ
وتوضــح كذلــك مصــادر اإليــرادات التــي تتوقــع احلكومــة أن
اإلنتاجيــة أو الدينيــة أو العســكرية،
ّ
تعتمــد عليهــا فــي متويــل نفقــات املوازنــة القادمــة فــي ضــوء التحديــات الراهنــة واحلصــار االقتصادي
األمريكــي املفــروض عليهــا .وســيتناول احملــور األول هــذا املوضــوع تفصيـ ًـا .ثــم يتطــرق احملــور الثانــي
لتوضيــح ثــم حتليــل أهـ ّـم التطــورات التــي طــرأت علــى القطاعــات االقتصاديــة خــال شــه َري ينايــر
وفبرايــر علــى مســتوى القطــاع النفطــي وكذلــك غيــر النفطــي كاآلليــة األوروبيــة  Instexاملطروحــة
للتبــادل التجــاري مــع إيــران مــع وجــود العقوبــات األمريكيــة وربطهــا بانضمــام إيــران إلــى ا ِّتفاقيــة
مكافحــة غســل األمــوال  ،FATFإضافـ ًـة إلــى تركيــز احلكومــة اإليرانيــة علــى تنشــيط عالقاتهــا
التجاريــة مــع بعــض دول اجلــوار بخاصــة مــع العــراق لتخفيــف وطــأة العقوبــات االقتصاديــة علــى
التجــارة اخلارجيــة إليــران.
ً
أول :موازنة العام المالي الجديد 1398هـ.ش ()2020/2019
 -1اخلطوط العريضة للموازنة
قدمــت حكومــة روحانــي إلــى البرملــان اإليرانــي مشــروع موازنــة العــام املالــي اجلديــد  1398ه.ش،
الــذي يبــدأ فــي  21مــارس  ،2019التــي ميكــن وصفهــا بأنهــا موازنــة ُّ
تقشــفية بامتيــاز رغــم زيــادة
()*(1
قيمتهــا االســمية بالعملــة احملليــة ،وبلــغ حجــم املوازنــة  479تريليــون تومــان أو نحــو  82.5مليــار
دوالر بســعر الصــرف اجلديــد ،ويقودنــا هــذا إلــى تخفيــض احلكومــة ســعر صــرف العملــة احملليــة
فــي مشــروع املوازنــة ليبلــغ  5800تومــان لــكل دوالر بـ ً
ـدل مــن  4200تومــان فــي املوازنــة احلاليــة.
بهــذا تكــون انخفضــت قيمــة املوازنــة القادمــة بنحــو  20مليــار دوالر مقارنــة مبوازنــة العــام احلالــي
البالغــة  102مليــار دوالر تأثُّ ـ ًرا بتراجــع الوضــع االقتصــادي عمو ًمــا نتيجــة العقوبــات األمريكيــة
املفروضــة علــى إيــران منــذ أغســطس 2018م.
خططــت احلكومــة لتقليــل نســبة اعتمادهــا علــى النفــط خــال العــام املقبــل إلــى  %27فقــط،
علــى أســاس تقديــرات جــاءت كالتالــي:
■تصدير مليون ونصف مليون برميل يوم ًّيا من النفط اخلام.
■متوسط سعر برميل نفط يقدر بـ 54دوال ًرا.
■زيادة اعتماد املوازنة على حاصالت الضرائب.
واحلقيقــة أن هــذه اخلطــة تبــدو غيــر واقعيــة بدرجــة كبيــرة ،فعــادة مــا يزيــد اعتمــاد احلكومــة
اإليرانيــة علــى النفــط إلــى أكثــر مــن  %50فــي أوقــات األزمــات واحلصــار االقتصــادي ،وهــذا مــا
(*) خــال األشــهر التســعة الماضيــة مــن العــام اإليرانــي الجــاري  1397لــم تحقّــق الحكومــة إال  72%فقــط مــن الضرائــب المســتهدف
تحصيلهــا خــال نفــس المــدة.
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كان يحــدث بالفعــل فــي ســنوات ســابقة( .)*(1هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى افترضــت احلكومــة
أنهــا ســتتمكن مــن تصديــر  1.5مليــون برميــل يوم ًّيــا خــال العــام اجلديــد ،فكيــف ســيحدث هــذا
فــي حــن أنهــا لــم تصــل إلــى هــذا احلجــم حال ًّيــا؟ حتــى فــي ظــل وجــود اســتثناءات مــن العقوبــات
النفطيــة لـــ 8دول ملــدة  6أشــهر.
 -2إيرادات ونفقات املوازنة
تأتــي إيــرادات احلكومــة اإليرانيــة مــن عــدة مصــادر ،أهمهــا مبيعــات النفــط فــي الداخــل واخلــارج،
ومتحصــات الضرائــب ،أمــا نفقــات احلكومــة فتتــوزع علــى املؤسســات القطاعيــة املختلفــة ،وعــادة
تخصــص أغلــب النفقــات لإلنفــاق التشــغيلي اخلــاص باســتمرار عمــل مؤسســات الدولــة ،أمــا نســب
َّ
التوزيــع علــى القطاعــات املختلفــة فتتفــاوت بدرجــة كبيــرة.
فــي مــا يخــص اإليــرادات احلكوميــة املتوقعــة ،تســتهدف احلكومــة اإليرانيــة االعتمــاد علــى
الضرائــب مصــد ًرا أساس ـ ًّيا إليراداتهــا خــال العــام املقبــل بنســبة تزيــد علــى  %43مــن إجمالــي
إيــرادات املوازنــة خــال العــام ،بينمــا تســتهدف االعتمــاد علــى النفــط بنســبة  ،%27إضافــة إلــى
إيجــاد مصــادر أخــرى لتمويــل املوازنــة كبيــع ســندات وأصــول حكوميــة عبــر برامــج اخلصخصــة أو
االقتــراض.
()2()١
ولتزايُــد عجــز املوازنــة اإليرانيــة فــي الســنوات األخيــرة حتــى اقتــرب مــن  11مليــار دوالر
خــال تســعة أشــهر مــن العــام الهجــري الشمســي احلالــي ( 1397مارس-ديســمبر  ،)2018اقترحــت
احلكومــة أن تســتحوذ علــى نصيــب صنــدوق التنميــة الوطنــي مــن إيــرادات صــادرات النفــط ()%34
خــال العــام القــادم ،لكــن املرشــد رفــض املقتــرح ،وأمــر بــأن حتـ ّول احلكومــة للصنــدوق نســبة %20
بـ ً
ـدل مــن  ،%34وأن تكتفــي احلكومــة بأخــذ الـــ %14املتبقيــة وتبحــث عــن مصــادر أخــرى لســد عجــز
موازنتهــا أو تخفــض مــن نفقاتهــا ،ومــا يكــون للحكومــة إال أن تلتــزم أوامــر املرشــد.

(*) وفــق مشــروع الموازنــة األولــي الــذي قدمتــه الحكومــة للبرلمــان أوائــل العــام الميــادي الجــاري ،جديــر بالذكــر أن حجــم الموازنــة
الحقيقــي بســعر الصــرف الحــر فــي الموازنــة يعــادل  38مليــار دوالر فقــط بمتوســط ســعر الصــرف الحــر  12700تومــان للــدوالر
خــال شــهر فبرايــر ..2019
(١)  voanews, Iran’s Central Bank Announces Unprecedented Budget Deficit, Accessed on: 19 March. 2019,
https://bit.ly/2FjAzEa
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أمــا علــى جانــب النفقــات املســتهدفة ،فقــد تقلصــت النفقــات املرتقبــة كافــة مقارنــة بنفقــات
العــام املالــي احلالــي بنحــو  %19وفــق أســعار الصــرف الرســمية ،ومبقــدار أكبــر بكثيــر وفــق أســعار
ويالحــظ إن النســبة الكبــرى مــن مخصصــات اإلنفــاق تذهــب كالعــادة
صــرف الســوق املوازنــة.
َ
إلــى النفقــات التشــغيلية التــي تشــمل رواتــب وتكاليــف صيانــة واســتمرار عمــل املصالــح واألجهــزة
احلكوميــة ،وتبلــغ هــذه النفقــات  320تريليــون تومــان إيرانــي أو مــا يــوازي  %67مــن إجمالــي نفقــات
املوازنــة القادمــة .وجــاء توزيــع النفقــات القطاعيــة علــى النحــو التالــي ،كمــا يظهــر مــن جــدول.2
جدول :2توزيع بعض نفقات املوازنة اإليرانية
أوجه النفقات

القيمة (بالتريليون تومان)

نفقات جارية وتشغيلية

300

أمن ودفاع

62

التعمير والبنية التحتية

62

التربية والتعليم

43

الصحة

35

الدعم ومواجهة الفقر

7

املصدر :املعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة).

 -3السمات األساسية ملوازنة العام القادم
أولــت احلكومــة بعــض النواحــي االجتماعيــة اهتما ًما رغم اخلفض الواضح للنفقات في مشــروع املوازنة
صــت  14مليــار دوالر لدعــم اســتيراد الســلع الضروريــة
القادمــة ،جتنُّ ًبــا إلثــارة حنــق املجتمــع،
فخص َ
َّ
ارتفاعــا مــن  13مليــار دوالر العــام املاضــي
بســعر الصــرف الرســمي القــدمي ( 4200تومــان للــدوالر)
ً
فــي محاولــة مــن احلكومــة لتجنــب زيــادة أســعار بعــض املنتجــات األساســية املســتوردة مــن اخلــارج التــي
وأجلَــت زيــادة أســعار البنزيــن لعــام آخــر،
ـس حيــاة البســطاء ،بخاصــة املنتجــات الغذائيــة األساســية َّ
متـ ّ
اقتراحــا ســاب ًقا بزيــادة أســعار البنزيــن مــع رفــع الدعــم النقــدي ،كانا مــن العوامل
ـس احلكومــة أن
ً
ولــم تنـ َ
التــي قــادت إلــى خــروج احتجاجــات شــعبية ضـ ّد احلكومــة أوائــل عــام 2018م.
إضافــة إلــى زيــادة مخصصــات الدعــم ،اقترحــت احلكومــة زيــادة فــي الرواتــب احلكوميــة
عمو ًمــا بنســبة  ،%20وبنســبة تصــل إلــى  %40إلــى رواتــب العمــال متاشـ ًيا مــع ارتفــاع التضخــم(،)1
بجانــب تخصيــص  7تريليونــات تومــان للدعــم ،وزادت املخصــص للرعايــة الصحيــة إلــى  37تريليــون
تومــان ( 6.3مليــار دوالر بســعر صــرف  5800تومــان للــدوالر) ،وإعفــاء ذوي الدخــول األقــل مــن
 2.3مليــون تومــان شــهر ًّيا ( 397دوال ًرا) مــن دفــع الضرائــب.
((( سبوتنيك ،افزایش حقوق تا سقف  40درصدی کارگران در ایران ،تاريخ االطالع  3مارس 2019مhttp://cutt.us/HQMDI ،
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إ ًذا اهت ّمــت احلكومــة بعــدد مــن اجلوانــب االجتماعيــة فــي محاولــة المتصــاص غضــب الشــعب،
وفــي املقابــل ّ
تخطــط لزيــادة الضرائــب علــى الفئــات األعلــى دخـ ًـا ،إضافــة إلــى تخفيــض النفقــات
عمو ًمــا ألغلــب القطاعــات ،ولــم تُــولِ تخصيــص نفقــات كافيــة لالســتثمار والقطاعــات اإلنتاجيــة
اهتما ًمــا كاف ًيــا مقارنــة بقطاعــات غيــر إنتاجيــة كاألمــن والدفــاع واإلعــام واملؤسســات الدينيــة.
تطورات القطاعات االقتصادية
ثانيا :أبرز
ُّ
ً
ً
متوســطا يوم ًّيــا نحــو  1.25مليــون برميــل
مســجلة
ارتفعــت صــادرات إيــران مــن النفــط اخلــام
ِّ
خــال شــهر فبرايــر  ،)1( 2019مقارنــة بنحــو  1.2مليــون برميل/يــوم بنهايــة  .2018جــاء هــذا
االرتفــاع نتيجــة اســتئناف كوريــا اجلنوبيــة واليابــان اســتيراد النفــط اإليرانــي فــي بدايــة العــام
امليــادي احلالــي بعــد تو ُّقــف شــهرين عــن االســتيراد .والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو :كيــف
افترضــت احلكومــة اإليرانيــة صــادرات نفطيــة تصــل إلــى  1.5مليــون برميل/يــوم فــي موازنــة العــام
املالــي القــادم الــذي ســيبدأ فــي مــارس  2019وحتــى اللحظــة ال تــزال الصــادرات بعيــدة عــن هــذا
املعـ َّـدل ،إضافــة إلــى أن مهلــة االســتثناء مــن العقوبــات األمريكيــة علــى مشــتريات النفــط اإليرانــي
ســتنتهي فــي شــهر مايــو املقبــل ،وأعلنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة أكثــر مــن مــرة رفضهــا متديــد
االســتثناءات؟ يبــدو أن احلكومــة اإليرانيــة إمــا بالغــت كثي ـ ًرا فــي توقعاتهــا حلجــم صادراتهــا التــي
بُنيــت علــى أساســها إيــرادات املوازنــة القادمــة ،أو أن أنهــا جتهــز خلطــط بديلــة تســتمر مــن خاللهــا
صــادرات النفــط بعــد انتهــاء االســتثناء ،وهــذا هــو االفتــراض األقــرب.
مــع هــذا لــن يكــون األمــر بهــذه الســهولة ،وغال ًبــا ســتق ّل الصــادرات خــال العــام الشمســي
القــادم عــن معـ َّـدل  1.5مليــون برميل/يــوم اســتنا ًدا إلــى فشــل بعــض احملــاوالت اإليرانيــة فــي زيــادة
صــادرات النفــط ،كمحاولــة بيعــه للكيانــات االعتباريــة عــن طريــق بورصــة داخليــة للنفــط ،و ُعــرض
خاللهــا مئــات آالف براميــل النفــط ولــم تتمكــن مــن بيعهــا حتــى بعــد تخفيــض أســعارها عــن
األســعار العامليــة .لــذا فــإن هــذا احلــل أصبــح ورقــة محترقــة ،وبنــا ًء عليــه فمــن املرجــح أن تعتمــد
إيــران علــى طــرق أخــرى لتحقيــق هدفهــا ،أبرزهــا التهريــب الــذي ســيوفر مــا ًذا آم ًنــا للمشــترين
مــن املالحقــة األمريكيــة ،بخاصــة دول كالصــن والهنــد ،إضافــة إلــى دول آســيوية أخــرى كاليابــان
وكوريــا اجلنوبيــة تربطهــا بالواليــات املتحــدة عالقــات ومصالــح وثيقــة.
علــى صعيــد التط ـ ُّورات املصرفيــة ال شــك أن العقوبــات األمريكيــة رفعــت تكاليــف املعامــات
املاليــة واملصرفيــة إليــران مــع اخلــارج ،ودفعــت إلــى انخفــاض كبيــر للعملــة اإليرانيــة أمــام العمــات
األجنبيــة بخاصــة الــدوالر ،وحتــاول الواليــات املتحــدة س ـ ّد جميــع الطــرق أمــام البنــوك اإليرانيــة
للتعامــل املالــي مــع البنــوك العامليــة عبــر الشــبكة املاليــة العامليــة “ســويفت” .لكــن إن كانــت تكلفــة
املعامــات املاليــة قــد ازدادت بالفعــل ،فــإن صلــة إيــران املاليــة بالعالــم اخلارجــي قائمــة عبــر بعــض
البــاد املتعاملــة بعمــات مقبولــة عامل ًّيــا كاليــوان الصينــي واليــورو األوروبــي .ويــرى مســؤولو القطــاع
املصرفــي اإليرانــي أن عالقــات إيــران املاليــة مــع العالــم اخلارجــي تتـ ّم عبــر وســاطة  4دول رئيســية:
الصــن والهنــد وتركيــا وإيطاليــا ،وبعمالتهــم األساســية :اليــوان والروبيــة والليــرة واليــورو.
وع َّولَــت حكومــة روحانــي علــى أوروبــا عقــب االنســحاب األمريكــي مــن اال ِّتفــاق النــووي فــي
تقليــل أثــر احلصــار املصرفــي الدولــي املفــروض عليهــا مــن خــال تقدميهــا آليــات ماليــة وقانونيــة
http://cutt.us/vXapnتاريخ االطالع  3مارس (1) Iran Oil Exports Higher Than Expected in 2019،financialtribune,
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تســمح إليــران بالتجــارة اخلارجيــة مــع أوروبــا وبقيــة العالــم دون تعـ ُّرض للعقوبــات .وجــرى احلديــث
التوصــل إلــى تطبيــق عملــي واضــح ،ليــس
عــن هــذه اآلليــة علــى مــدار عشــرة أشــهر مضــت دون
ُّ
هــذا فحســب ،بــل خفضــت أوروبــا مــن حــن إلــى آخــر ســقف الطمــوح اإليرانــي جلــدوى هــذه اآلليــة.
وكانــت أوروبــا َ َّ َ
لــت إلــى إيــران فــي بدايــة االنســحاب األمريكــي مــن اال ِّتفــاق النــووي بالســعي
إلنشــاء آليــة ماليــة بديلــة عــن ســويفت ،وبعــد التيقــن مــن اســتحالة ذلــك قدمــت أوروبــا آليــة ماليــة
ُدعــى  ،SPVكوســيلة ملقايضــة البضائــع بــن الشــركات األوروبيــة واإليرانيــة تشــمل الســلع
وقانونيــة ت َ
كافـ ًة التــي تشــملها العقوبــات ولــم تُ َف َّعــل ً
أيضــا ،لتُطـ َرح آليــة أخــرى هــي  INSTEXملقايضــة البضائــع
التــي ال تشــملها العقوبــات أو ال تتعــدى الــواردات الغذائيــة والدوائيــة ،ومــا زالــت حتــت التنفيــذ
حتــى اآلن ،إضافــة إلــى ربــط تنفيذهــا باالنضمــام إلــى ا ِّتفاقيــة دوليــة ملكافحــة غســل األمــوال أو
مــا يطلــق عليــه مجموعــة العمــل الدوليــة  FATFالتــي تراقــب األنشــطة املاليــة دور ًّيــا لضمــان التــزام
املعاييــر ،وحتــى اآلن لــم يقبــل النظــام اإليرانــي االنضمــام إليهــا -حتــى مــع موافقــة احلكومــة احلاليــة
حرصــا علــى اســتمرار الدعــم
وتصديــق البرملــان -وحتديــ ًدا مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام،
ً
املالــي لــأذرع العســكرية باخلــارج ،إضافــة إلــى اســتمرار آليــات التحايــل علــى العقوبــات األمريكيــة.
فــي تصريــح واضــح لعضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محمــد جــواد إيروانــي فــي 20
فبرايــر  ،2019قــال“ :االنضمــام إلــى ا ِّتفاقيــة فاتــف  FATFس ـيُحدِ ث خلـ ًـا فــي احليــاة املعيشــية
للشــعب عبــر جتــرمي التحايــل علــى العقوبــات وخلــق قيــود فــي نقــل وتبــادل العملــة الصعبــة”(.)1
ويضيــف جــواد أن ا ِّتفاقيــات الشــفافية املاليــة علــى غــرار  FATFومكافحــة متويــل اإلرهــاب CFT
تعتبــر االلتفــاف حــول العقوبــات األمريكيــة ضمــن جرائــم غســل األمــوال ومِ ــن ثَ ـ َّم ســتخلق قيــو ًدا
حــا َّدة علــى الشــعب واالقتصــاد اإليرانــي.
علــى صعيــد العالقــات التجاريــة اإليرانيــة ر َّك ـزَت إيــران فــي الشــهرين مح ـ ّل احلديــث علــى
محاولــة التحـ ُّرك منفــردة لتقليــل آثــار احلصــار االقتصــادي ،وذلــك عبــر توقيــع اال ِّتفاقيــات التجاريــة
الثنائيــة ومذكــرات التفاهــم مــع بعــض دول اجلــوار كأفغانســتان لتوســيع التعــاون فــي مينــاء تشــابهار،
أو مع أذربيجان إلنشــاء مصنع مشــترك إلنتاج ســيارات بيجو الفرنســية أو مع روســيا وكازاخســتان
لتجــارة القمــح والطحــن(.)2
((( خبرگــزاری فــارس ،ایــران در صــورت پذیــرش  FATFبــا دور زدن تحری ـم مرتکــب جــرم میشــود ،تاريــخ االطــاع  4مــارس
2019مhttps://bit.ly/2EmMbHv ،
(2) Iran, Russia, Kazakhstan Sign Deal on Wheat Trade, financialtribune, http://cutt.us/48aUo
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لكــن التركيــز اإليرانــي األكبــر فــي هــذا الشــأن كان علــى العــراق ،بعــد أن اســتطاعت إيــران
أن تغــزو األســواق العراقيــة باملنتجــات اإليرانيــة ليصبــح العــراق أكبــر ســوق الســتقبال البضائــع
اإليرانيــة غيــر النفطيــة إضافــة لتصديــر الغــاز إليهــا .وخــال فبرايــر زار محافــظ البنــك املركــزي
اإليرانــي العــراق واســتطاع التوقيــع معــه علــى ا ِّتفاقيــات لســداد ديــون غــاز عراقيــة متأخــرة لصالــح
إيــران بقيمــة مليــا َري دوالر.
عمو ًمــا تركــز إيــران علــى تعزيــز عالقاتهــا التجاريــة مــع العــراق كمصــدر محت َمــل لتوفيــر العملــة
الصعبــة فــي ظـ ّل احلصــار األمريكــي عبــر التجــارة وفتــح حســابات مصرفيــة للمص ّدريــن اإليرانيــن
فــي العــراق بالدينــار العراقــي ،علــى أمــل إمكانيــة حتويلــه لعمــات كالــدوالر أو اليــورو فــي مرحلــة
الحقة.
خالصـــة
ركــزت احلكومــة فــي إنفاقهــا علــى تســيير شــؤون الدولــة بـ ً
ـدل مــن توجيــه قــدر أكبــر مــن النفقــات
إلــى االســتثمار والتنميــة -وهــو مــا أدركــه املرشــد وطالــب بــه احلكومــة -وتخصيــص قــدر كبيــر مــن
اإلنفــاق إلــى قطاعــات غيــر منتجــة لكنهــا تخــدم أهــداف النظــام كالدفــاع واألمــن .وإن كانــت ً
أيضــا
زادت مخصصــات الصحــة ومواجهــة الفقــر .كمــا حتــاول احلكومــة تخفيــف الغضــب الشــعبي مــن
تــردي األوضــاع االقتصاديــة وتراجــع املســتويات املعيشــية ،عبــر زيــادة الرواتــب وتقــدمي بعــض أنــواع
الدعــم احملــدود وتأجيــل قــرارات رفــع أســعار الطاقــة .وفــي املقابــل ستُســرِ ف فــي إصــدار الســندات
احلكوميــة ،مبــا يزيــد احتماليــة الدخــول فــي دوامــة زيــادة عجــز املوازنــة وذهــاب نصيــب أكبــر مــن
املوازنــة فــي ســداد العجــز علــى حســاب التنميــة وحتســن األوضــاع املعيشــية.
وقــد ارتفعــت صــادرات إيــران النفطيــة مــع عــودة اســتيراد كوريــا اجلنوبيــة واليابــان للنفــط
اإليرانــي مــرة أخــرى ،ومــع هــذا بالغــت إيــران فــي بنــاء موازنتهــا املاليــة التــي ســتبدأ فــي  21مــارس
علــى أســاس حجــم تصديــر أعلــى مــن احملقــق حال ًّيــا فــي وجــود اســتثناء أمريكــي لثمانــي دول مــن
العقوبــات ،فيمــا ال تــزال تكلفــة التعامــات املصرفيــة اإليرانيــة مرتفعــة مــع اســتمرار عــدم دخــول
اآلليــة املاليــة األوربيــة للتجــارة مــع إيــران  INSTEXحيــز التنفيــذ ،ورفــض مجمــع تشــخيص مصلحــة
النظــام انضمــام بــاده إلــى ا ِّتفاقيــة  FATFاخلاصــة مبكافحــة غســل األمــوال التــي طلــب االحتــاد
األوروبــي مــن إيــران االنضمــام إليهــا كشــرط غيــر معلــن لتفعيــل إينســتكس ،ويرجــح زيــادة حجــم
التصديــر اإليرانــي إلــى العــراق بعــد توقيــع عــدد مــن اال ِّتفاقــات التجاريــة خــال زيــارات إيرانيــة
رســمية تعــزز النفــوذ اإليرانــي بالعــراق عبــر تصديــر البضائــع اإليرانيــة بالعملــة العراقيــة ،ورمبــا
إمكانيــة حتويــل أمــوال التجــار اإليرانيــن بالعــراق إلــى عمــات أجنبيــة كاليــورو.
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الملــف العسكــري واألمنــي
تخــوض إيــران سـ ً
محمومــا فــي ســبيل ســرعة اإلعــان عــن تعظيــم قدراتهــا العســكرية ،ســواء
ـباقا
ً
كانــت حقيقيــة أو غيــر حقيقيــة ،ويشــكّ ل قطــاع القــوات البحريــة أحــد القطاعــات التــي تســعي إيــران
ـريعا ،وخــال منــاورة الواليــة  79التــي أجرتهــا إيــران فــي شــهر فبرايــر  ،2019أعلنــت
لتطويرهــا سـ ً
قدرتهــا علــى تصنيــع صــاروخ كــروز ينطلــق مــن غواصــة إلصابــة هــدف بــري ،كمــا أعلنــت عــن إدخــال
الغواصــة محليــة الصنــع فــاحت إلــى اخلدمــة فــي القــوات البحريــة اإليرانيــة ،وتســعي إيــران لزيــادة
مــدي اإلبحــار لقواتهــا البحريــة ،وإثبــات أنهــا القــوة البحريــة األكبــر فــي ميــاه اخلليــج وبحــر عمــان،
ويتنــاول التقريــر فــي ملفــه العســكري واألمنــي :موضــوع تطويــر الغواصــات اإليرانيــة ،مــن خــال
دراســة قــدرات الغواصــات اإليرانيــة ،وحتديـ ًـدا الغواصــة فــاحت ،واخلطــط املســتقبلية اإليرانيــة
لتنميــة قــدرات وحــدات الغواصــات ،واألهــداف االســتراتيجية التــي تســعى إليهــا مــن وراء ذلــك..
وكذلــك ســيتم حتليــل الهجمــات املســلحة علــى قــوات احلــرس الثــوري.
ً
أول :تطوير الغواصات اإليرانية
أجــرت قــوات بحريــة اجليــش اإليرانــي منــاورة الواليــة  79فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر فبرايــر
 ،2018ملــدة ثالثــة أيــام ،وغطــى مســرح عملياتهــا امليــاه اإلقليميــة اإليرانيــة شــرق مضيــق هرمــز
وســاحل مكــران جنــوب شــرق إيــران وشــمال احمليــط الهنــدي ،فــي مســاحة تزيــد علــى مليونَــي
كيلومتــر مربــع .متيــزت منــاورة الواليــة هــذا العــام مــن ســابقاتها باإلعــان عــن إطــاق صــاروخ كــروز
مــن الغواصــة إيرانيــة الصنــع “غديــر” ،وكان احلــدث األبــرز هــو اإلعــان عــن إحلــاق الغواصــة
اإليرانيــة املتوســطة “فــاحت” بالقــوات البحريــة باجليــش اإليرانــي .فهــل يُعتبــر تركيــز املنــاورة علــى
وحــدة الغواصــات ببحريــة اجليــش اإليرانــي ،بدايــة التحــول فــي االســتراتيجية البحريــة اإليرانيــة
التــي تعتمــد علــى زوارق الصواريــخ الســريعة ،التــي توفــر لهــا ســرعة التدخــل ،وعــدم املخاطــرة
بالقطــع الكبــري التــي مــن املمكــن أن يلحــق تعاملهــا مــع القــوات البحريــة األخــري خســائر بشــرية
كبيــرة فــي صفــوف القــوات اإليرانيــة ،فضـ ًـا عــن التكلفــة املاليــة الباهظــة؟
 -1قدرات الغواصات اإليرانية
دخلــت الغواصــات ســاح البحريــة اإليرانيــة ألول مــرة عــام  ،1991وكان قــد ألغــي تعاقــد إيــران
علــى شــراء غواصــة أمريكيــة تعاقــدت عليهــا فــي عــام 1978م نتيجــة النــدالع الثــورة اإليرانيــة ،ومــن
حينهــا حتــى انتهــاء احلــرب العراقية-اإليرانيــة لــم تســتطع إيــران امتــاك أي غواصــة.
أالغواصة الروسية “كيلو”لــدي إيــران حال ًّيــا ثــاث غواصــات مــن طــراز “كيلــو” روســية الصنــع كانــت تعاقــدت علــى شــرائها
فــي عــام  1989فــور انتهــاء احلــرب مــع العــراق ،تســلمت إيــران أول “كيلــو” فــي نوفمبــر عــام
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 ،1992والثانيــة فــي أغســطس  ،1993والثالثــة فــي ينايــر( .1994 )1وأطلقــت عليهــا أســماء ،نــوح
ويونــس وطــارق ،واملوجــود منهــا فــي إيــران عبــارة عــن نســخ التصديــر مــن طــراز “ 877إي إم”،
ويبلــغ طولهــا  73.2متــر وعرضهــا  10أمتــار ،ولهــا غاطــس طولــه  6.6متــر ،ومجهــزة بأنظمــة
مطــورة للقيــادة والســيطرة ،وهــي قــادرة علــى حمــل  12طوربيـ ًدا بتوجيــه آلـ ّـي وســلكي ،أو 40-30
لغ ًمــا ،وتشــير التقاريــر إلــى شــراء  1000لغــم مــع الغواصــات “كيلــو” وأن هــذه األلغــام مــزودة
بأجهــزة استشــعار حديثــة تعمــل بالضغــط(.)2
تواجــه الغواصــة كيلــو صعوبــات خاصــة فــي بيئــة اخلليــج العربــي ،إذ يصعــب التحكــم فيهــا مــع
تغ ُّيــر اجتــاه التيــارات البحريــة بســرعة ،وتعاقــب املــد واجلــزر فــي اخلليــج ،كمــا أن نوعيــة األلغــام
التــي تزرعهــا الغواصــة “كيلــو” ال تنتجهــا إيــران ،وعندمــا دخلــت غواصــات “كيلــو” اخلدمــة فــي
إيــران تســببت احلــرارة الشــديدة فــي ميــاه اخلليــج صي ًفــا فــي ُّ
تعطــل بطارياتهــا التــي تشــغل مح ِّركهــا
الكهربائــي فــي أثنــاء الغــوص ،واســتعانت إيــران بالهنــد حل ـ ّل هــذه املشــكلة ألن الهنــد متتلــك 10
غواصــات مــن طــراز “كيلــو” املطـ َّور وواجهــت نفــس املشــكلة مــن قبــل ،وطـ َّو َرت إيــران البطاريــات
باالســتعانة باخلبــرة الهنديــة(.)3
شكل ( )1الغواصة كيلو من اخلارج

املصدرhttp://cutt.us/J2pBq :

تعمــل الغواصــة “كيلــو” فــي امليــاه الضحلــة وقليلــة العمــق ،فهــي تتحــرك فــي عمــق 300-240
متــر ،وتتفــوق عليهــا الغواصــات األملانيــة “تايــب  ”209فــي العمــق الــذي تصــل إليــه وفــي الســرعة،
صــ ّد َرت
كمــا أن نســخة إيــران مــن غواصــات الكيلــو هــي النســخة األقــدم غيــر املطــورة .وقــد ُ
غواصــات كيلــو لـــ 7دول:
(1) Eric R. Jones, THE PROLIFERATION OF CONVENTIONALLY-POWERED SUBMARINES: BALANCING U.S. CRUISE MISSILE
DIPLOMACY? THE CASES OF INDIA AND IRAN, file:///C:/Users/f.maraghy/Downloads/439559.pdf
((( د .تــاج الديــن جعفــر الطائــي ،اســتراتيجية إيــران تجــاه دول الخليــج العربــي ،ص  ،198تاريــخ الوصــول  4مــارس 2018م،
http://cutt.us/hY183
(3) Submarines,The University of Texas at Austen, http://cutt.us/ruz9o
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■اجلزائــر  6غواصــات Original Kilo 2 :مطــورة  Improved Kilo 2 - Improved Kilo 2 -تعاقــد
جديــد وتســليم مســتقبلي.
■الهند  10غواصات  Original Kiloمطورة.
■الصني  10غواصات ( 8غواصات  - Improved Kiloغواصتان  Original Kiloمطورة).
■فيتنام  6غواصات .Improved Kilo
■إيران ( 3غواصات  Original Kiloغير مطورة).
■بولندا غواصة واحدة .1 Original Kilo
املالحــظ أن إيــران لــم ت ُكــن علــى رأس قائمــة الــدول التــي صـ ّدرت إليهــا روســيا هــذه الغواصــة،
َ
ّ
ممــا يعكــس أن روســيا
ـور،
ـ
املط
ـر
ـ
غي
ـدم
ـ
األق
ـوع
ـ
الن
إال
ـا
ـ
له
ـدر
ـ
يص
ـم
ـ
ل
ـا
ـ
كم
ـدا،
ـ
بولن
ـد
ـ
بع
ل
ـ
فهــي األق
َّ
غيــر راغبــة فــي امتــاك إيــران قــوة بحريــة كبيــرة ،وإن كانــت إيــران تعــارض الوجــود األمريكــي فــي
ميــاه اخلليــج.
بالغواصة “غدير”نتيجــة للعقوبــات التــي ُفرضــت علــي إيــران لــم تســتطع إيــران اســتيراد غواصــات أخــرى ،واجتهــت
إيــران للتصنيــع احمللــي فأنتجــت الغواصــة “غديــر” فــي عــام  2006وهــي مــن طــراز الغواصــات
املعــروف بـ”ميدجيــت” بالغــة الصغــر ،أي التــي ال يزيــد وزنهــا علــى  150ط ًّنــا وال يزيــد طاقمهــا
علــى  10أفــراد ،ويبلــغ طولهــا  29مت ـ ًرا وعرضهــا  2.7متــر.
مــع هــذا تتميــز الغواصــة غديــر بــأن إيــران لديهــا القــدرة علــى تصنيــع أي عــدد منهــا خــال
فتــرة ليســت بطويلــة ،ألن  %90مــن مكوناتهــا صناعــة محليــة .أمــا مــن ناحيــة القــدرات فأهــم مــا
لديهــا هــو ســرعة التجهيــز ،إذ ميكــن أن تتحــرك مــن وضــع الرســو خــال  30ثانيــة ،فضـ ًـا عــن
التحــرك فــي امليــاة الضحلــة.
شكل ( )2الغواصة غدير ..التصميم الداخلي

املصدرhttp://cutt.us/NCZmM :

((( غواصة فئة كيلو ،المعرفة ،تاريخ االطالع  4مارس 2018مhttp://cutt.us/vcpPc ،

26
وتفتخــر إيــران بــأن الغواصــة غديــر اســتطاعت االقتــراب مــن حاملــة طائــرات أمريكيــة فــي
ميــاه اخلليــج ملســافة كيلومت َريــن دون أن تشــعر بهــا نتيجــة لصغــر حجمهــا وقلــة الضوضــاء الصــادرة
عنهــا ،وتســتطيع الغواصــة غديــر إطــاق طوربيــد مــن منصتــن أماميتــن ،وإطــاق األلغــام البحريــة،
وحمــل القــوات اخلاصــة (املغاويــر) والصواريــخ احملمولــة علــى الكتــف ،وقــد ُوض َعــت بهــا اإلمكانيــات
الالزمــة خلــروج قــوات الضفــادع البشــرية لتنفيــذ العلميــات حتــت املــاء(.)1
 -2اإلنتاج اجلديد من الغواصات اإليرانية ..الغواصة “فاحت”
تُعتبــر الغواصــة فــاحت التــي أعلنــت إيــران دخولهــا اخلدمــة في شــهر فبرايــر  2018البداية احلقيقية
ـباب
إلنتــاج إيــران للغواصــات إذا كانــت املعلومــات التــي أعلنــت عــن مواصفاتهــا حقيقيــة ،وذلــك ألسـ ٍ
أه ُّمهــا قدرتهــا علــى اإلبحــار املتواصــل ملــدة  35يو ًمــا ،ووزنهــا الــذي يزيــد علــى  500طــن ،والــذي
يجعلهــا تص َّنــف كغواصــة صغيــرة وف ًقــا للتصنيــف العاملــي ،ال متوســطة كمــا تقــول إيــران ،وحملهــا
ثمانيــة طوربيــدات يجعلهــا قــادرة علــى الدخــول فــي املواجهــات القتاليــة ،كمــا تســتطيع فــاحت حمــل
ثمانيــة ألغــام(.)2
شكل ( )3الغواصة فاحت ..الشكل اخلارجي

املصدرhttp://cutt.us/tPR6l :

عمو ًمــا مت ِّثــل الغواصــة فــاحت مرحلــة اقتــراب مــن مواصفــات الغواصــة الروســية كيلــو ،لكــن
ال تــزال املســافة بعيــدة حتــى تصــل إيــران إلــى القــدرة علــى تصنيــع غواصــة مماثلــة لغواصــة كيلــو
الروســية ،املالحــظ أن إيــران لــم تعلــن عــن النمــوذج الــذي اســتقت منــه تصميمــات الغواصــة فــاحت،
((( دانشنامه کامل زیر دریایی غدیر؛ساخت ایران ،اي ار اتش ايران ،تاريخ االطالع  4مارس 2018مhttp://cutt.us/qFUbH ،
((( زیردریایــی تمــام ایرانــی «فاتــح» بــه نــاوگان نیــروی دریایــی ارتــش الحــاق شــد  +مشــخصات ،ميــزان ،تاريــخ الوصــول  4مــارس
http://cutt.us/pzxq8 2018
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ونفــس الشــيء عندمــا أعلنــت إيــران عــن الغواصــة غديــر ،إذ لــم يصــدر تصريــح رســمي مــن إيــران
بأنهــا بُ ِنيَــت وفــق معاييــر الغواصــة يونــو الكوريــة الشــمالية ،لكــن بتراكــم املعلومــات عنهــا واشــتراكها
فــي عــدة منــاورات َت َّكــن اخلبــراء العســكريون مــن التصريــح بذلــك ،ولعــل الغواصــة فــاحت بُ ِنيَــت
باالســتعانة باخلبــرات الروســية فــي ظ ـ ّل التقــارب بــن روســيا وإيــران منــذ تعاونهمــا القتالــي فــي
األراضــي الســورية.
 -3اخلطط املستقبلية لتطوير الغواصات اإليرانية
أعلنــت إيــران عــن أنهــا بصــدد بنــاء غواصــة أكبــر مــن فــاحت باســم “بعثــت” ،علــى أن يصــل وزنهــا
إلــي  3200طــن ،ويبلــغ طولهــا  87متـ ًرا( ،)1فــي حــن أعلنــت مصــادر إيرانيــة أخــرى فــي فتــرة أســبق
أن وزن الغواصــة بعثــت التــي تعمــل إيــران علــى تنفيذهــا لــن يتجــاوز  1300طــن لتكــون فــي مرتبــة
وســط بــن الغواصــة فــاحت ،والغواصــة الروســية كيلــو ،املســماة فــي إيــران طــارق( .)2فــي حــن أن
مركــز الدراســات االســتراتيجية الدفاعيــة كان قــد نشــر أن طــول الغواصــة بعثــت لــن يزيــد علــى 60
متـ ًرا ،وســوف تكــون قــادرة علــى إطــاق الصواريــخ املجنحــة(.)3
علــى الرغــم مــن أن إيــران تعلــن عــن تنفيذهــا للغواصــة بعثــت منــذ عــام  2014فحتــى اآلن ال
يــزال فــي املواصفــات املعلنــة لتلــك الغواصــة تضــارب ،ولعــل هــذا يعنــي أنهــا ال تــزال لــم تتخـ َّ
ـط
مرحلــة التصميــم علــى الــورق ،أو الدراســات األوليــة ،بخاصــة أن الغواصــة فــاحت كان قــد أعلــن عــن
تصنيعهــا منــذ عــام  ،2013لكنهــا لــم تدخــل اخلدمــة إال فــي فبرايــر  ،2018وقــد يكــون هــذا التأخُّ ــر
أجلَــت انضمامهــا إلــى اخلدمــة ،وال نعلــم أن كانــت
راج ًعــا إلــى عيــوب فنيــة اكتُشــفت بعــد التصنيــع َّ
أُصل َِحــت أم ُدفِ ـ َع بالغواصــة فــاحت حتــت ضغــط أزمــة اســتئناف العقوبــات األمريكيــة ض ـ ّد إيــران
ورغبــة النظــام اإليرانــي فــي حتقيــق إجنــاز ســريع يدعــم صورتــه خارج ًّيــا وداخل ًّيــا.
ثانيا :الهجمات المسلحة على قوات الحرس الثوري
ً
تَع َّر َ
ضــت قــوات احلــرس الثــوري اإليرانــي لعــدد مــن الهجمــات املســلحة خــال شــهري ينايــر وفبرايــر
 ،2019ونظ ـ ًرا إلــى الطبيعــة السياســية لتلــك القــوات وتدخُّ التهــا املباشــرة فــي العمــل السياســي
وقمــع احملتجــن فــي الداخــل تتركــز عمليــات املعارضــة املســلحة علــى قــوات احلــرس الثــوري دون
اجليــش النظامــي اإليرانــي ،التغيــر الالفــت خــال تلــك الفتــرة هــو إقــدام املعارضــة املســلحة علــى
إطــاق النــار املباشــر علــى احلــرس الثــوري باألســلحة الرشاشــة عــن طريــق مجموعــات صغيــرة
أو هجــوم فــرد واحــد ،ممــا يعكــس قــد ًرا أكبــر مــن الثقــة بالنفــس واالســتهانة باحلــرس الثــوري.
وفــي مــا يلــي يســتعرض التقريــر الهجمــات التــي نفذتهــا اجلماعــات املعارضــة املســلحة ضـ ّد قــوات
احلــرس الثــوري ،ودالالت عــدد ومناطــق احلــدوث وأســلوب هــذه الهجمــات ،والتفســيرات اإليرانيــة
لتكــرار الهجمــات املســلحة ،وأخيــرا األثــر السياســي املترتــب علــى توالــي وقــوع اخلســائر فــي
صفــوف احلــرس الثــوري.
 -1التطور النوعي في الهجمات
ش ـ ّكل الهجــوم االنتحــاري علــى حافلــة جنــود للحــرس الثــوري فــي أثنــاء مرورهــا مبديريــة خــاش
((( ایران زیردریایی ُ ۳۲۰۰تنی میسازد+تصاویر ،ايران ديبلوماسين تاريخ االطالع  5مارس http://cutt.us/6PbDW ،2018
((( مشخصات زیردریاییهای ایران +تصاویر ،صراط ،تاريخ االطالع م مارس 2018مhttp://cutt.us/0eOId ،
((( زیردریایی بعثت ،مركز تحقيقات راهبردي دفاعي ،تاريخ االطالع  5مارس 2018مhttp://cutt.us/ZBvEr ،
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التابعــة حملافظــة سيســتان وبلوشســتان ذات األغلبيــة الســنية جنــوب شــرق إيــران ،احلــدث األبــرز
خــال شــه َري ينايــر وفبرايــر  ،2019نظــرا إلــى ضخامــة عــدد القتلــى واجلرحــي ،إذ ت ُو ّفــي علــى
أثــر هــذا الهجــوم االنتحــاري  27مــن جنــود احلــرس الثــوري ،وأصيــب  13جند ًّيــا ،عندمــا هاجــم
االنتحاريــون حافلــة تُقِ ـ ّل جنــود احلــرس الثــوري بســيارة مفخخــة ،علــى الطريــق الواصــل بــن خــاش
وزاهــدان.
البيــان الــذي أصــدره احلــرس الثــوري عقــب احلادثــة ع َّبــر عــن عــدم احترافيــة األجهــزة األمنيــة
واالســتخباراتية اإليرانيــة ،فقــد جــاء فــي البيــان أن املســؤولني عــن تنفيــذ الهجــوم هــم اإلرهابيــون
التكفيريــون عمــاء األجهــزة االســتخباراتية التابعــة لألنظمــة االســتكبارية( ،)1ثــم توالــت تصريحــات
املســؤولني اإليرانيــون التــي كالــت االتهامــات ألطــراف إقليميــة بدعــم جيــش العــدل الــذي أعلــن
مســؤوليته عــن الهجــوم ،وهــو منظمــة معارضــة مس ـلَّحة تنشــط فــي جنــوب شــرق إيــران وتســعي
ووجــه الرئيــس روحانــي االتهــام إلــى كل
إلقامــة نظــام حكــم ذاتــي بإقليــم سيســتان وبلوشســتانَّ ،
مــن البيــت األبيــض وتــل أبيــب وأياديهمــا باملنطقــة علــى حـ ّد قولــه ،بينمــا قــال جــواد ظريــف إن مــا
حــدث فــي خــاش ليــس منفصـ ًـا عــن وارســو ،قاصـ ًدا مؤمتــر الشــرق األوســط املنعقــد فــي العاصمــة
وجــه قائــد احلــرس الثــوري محمــد علــى جعفــري
البولنديــة وارســو فــي فبرايــر 2019م ،فــي حــن ّ
صريحــا إلــى باكســتان بدعــم املنفذيــن ،وطالبهــا بتشــديد التدابيــر األمنيــة علــى احلــدود
اتها ًمــا
ً
املشــتركة الباكســتانية-اإليرانية ،فــي حــن كان خامنئــي هــو األكثــر واقعيــة عندمــا طلــب مــن احلــرس
الثــوري التحقيــق وحتديــد نقــاط اخللــل األمنــي واألشــخاص املقصريــن فــي عمليــات التأمــن(.)2
عكــس تصريــح خامنئــي حالــة مــن القلــق نتيجــة تكــرار حــوادث اســتهداف قــوات احلــرس الثوري
منــذ الهجــوم األبــرز الــذي اســتهدف احتفاليــة احلــرس بذكــرى الثــورة فــي مدينــة األحــواز فــي
ســبتمبر  .2018األمــر الثانــي الــذي دعــا إلــى تعبيــر خامنئــي عــن قلقــه البالــغ هــو تر ُّكــز الهجمــات
خــال الشــهور املاضيــة فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان الواقعــة علــى احلــدود الباكســتانية
اإليرانيــة ،التــي تعانــي حالــة انفــات أمنــي ،وتنتشــر بهــا جتــارة الســاح واملخــدرات واجلماعــات
اخلارجــة عــن القانــون ،فضـ ًـا عــن اجلماعــات املعارضــة املســلحة وأبرزهــا منظمــة جيــش العــدل
التــي تصنفهــا إيــران كمنظمــة إرهابيــة.
وقــد شــهدت مــدن سيســتان وبلوشســتان سلســلة مــن أحــداث العنــف الدامي بداية مــن اختطاف
الفتيــات ووقــوع صدامــات طائفيــة بــن الســنة والشــيعة ،أعقبهــا مقتــل املولــوي عبــد الشــكور كــرد
رئيــس أمنــاء مســجد مدينــة خــاش فــي شــهر يوليــو املاضــي ،ثــم اســتهداف قــادة احلــرس الثــوري
فــي املنطقــة أمثــال أحمــد طاهــري وروح اهلل عالــي(.)3
ســبق هجــو َم خــاش هجــو ٌم مسـلَّح آخــر وقــع فــي الثانــي مــن فبرايــر ضـ ّد قاعــدة القــدس التابعــة
للحــرس الثــوري فــي منطقــة نكشــهر التابعــة حملافظــة سيســتان وبلوشســتان جنوبــي شــرق إيــران،
وأســفر عــن قتيــل و 5مصابــن .وأعلنــت العالقــات العامــة لقاعــدة القــدس التابعــة لقــوات احلــرس
الثــوري البريــة فــي بيــان لهــا عــن هجــوم عناصــر تنظيــم مســلح خــال عمــل “إرهابــي” علــى منطقــة
((( خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران ،اطالعیــه روابــط عمومــی قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی ســپاه ،تاريــخ االطــاع  5مــارس
2018مhttp://cutt.us/6KgzB ،
((( حملــه انتحــاری در ایــران؛ آیــتاهلل خامنــهای ســپاه را موظــف بــه پیگیــری ‘قصــور احتمالــی’ کــرد ،بــي بــي ســي فارســي،
http://cutt.us/ojOlw
((( تجاوز در ایرانشهر ترور در خاش؛ نان بهتر است یا امنیت؟ ،راديو فردا ،تاريخ االطالع  6ملرس 2019مhttp://cutt.us/oFGN8 ،
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مقاومــة البســيج مبدينــة نكهشــر ،ووف ًقــا ملوقــع “تابنــاك” أعلــن م ّدعــي عــام نكشــهر مرتضــى علــي
أحمــدي ،ضلــوع تنظيــم جيــش العــدل فــي الهجــوم الــذي تع ّرضــت لــه إحــدى وحــدات احلــرس
الثــوري فــي املدينــة( .)1وقــد ارتــدى عنصــران مــن جيــش العــدل مالبــس احلــرس الثــوري ودخــا
املعســكر ،وبعــد أن اســتترا داخــل خنــدق فــي القاعــدة اســتهدفا جنــود احلــرس الثــوري بالبنــادق
اآلليــة(.)2
 -2التفسيرات اإليرانية لتزايد عدد الهجمات
تتجــه التفســيرات اإليرانيــة لزيــادة عــدد الهجمــات التــي يتعــرض لهــا احلــرس الثــوري ،إلــى تل ِّقــي
جماعــات املعارضــة املسـلَّحة دع ًمــا خارج ًّيــا ،بهــدف اإلطاحــة بالنظــام اإليرانــي ،وتــري أن اململكــة
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة همــا احملرضتــان األساســيتان علــى عمليــات
العنــف فــي إيــران ،حتــى إن قائــد احلــرس الثــوري اإليرانــي محمــد علــى جعفــري صـ َّرح قائـ ًـا بعــد
حادثــة خــاش“ :إن الصبــر الــذي كان يتعامــل بــه النظــام اإليرانــي فــي مواجهــة املؤامــرات والــدول
الرجعيــة باملنطقــة ،بخاصــة الســعودية واإلمــارات الضالعتــان فــي هــذه األحــداث ،ســوف يتغيــر”(.)3
وفــي لقــاء جماهيــري عقــده جعفــري فــي مدينــة أصفهــان قــال :اآلن نقــول وبوضــوح وطب ًقــا
للمعلومــات املوثقــة ،إننــا نعلــم أن أجهــزة االســتخبارات الســعودية واإلماراتيــة نشــطة فــي منطقــة
ً
أعمــال ضــ ّد األمــن القومــي اإليرانــي،
جنــوب شــرق إيــران علــى احلــدود الباكســتانية ،وتنفّــذ
وســننتقم مــن الســعودية واإلمــارات لدمــاء قتالنــا ،وإننــا نطلــب مــن رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس
املجلــس األعلــى لألمــن القومــي أن يطلــق يدنــا فــي تنفيــذ عمليــات مضــادة أكثــر مــن ذي قبــل(.)4
التهديــد املباشــر مــن جعفــري لــكل مــن الســعودية واإلمــارات يش ـ ّكل عمـ ًـا غيــر مســؤول مــن
صاحــب قيــادة عســكرية عليــا فــي إيــران ،ميكــن أن يترتــب عليــه مســاءالت حقوقيــة وديبلوماســية
عبــر املنظمــات الدوليــة التــي تضــ ّم فــي عضويتهــا الــدول الثــاث مثــل األمم املتحــدة ومنظمــة
التعــاون اإلســامي ،بخاصــة أن هــذه التصريحــات أطلقــت بعــد ثالثــة أيــام فقــط بعــد وقــوع حادثــة
خــاش.
جتاهلــت إيــران كذلــك أن تع ُّرضهــا ألعمــال عنــف مــن األقليــات العرقيــة فيهــا نتيجــة للتمييــز
العنصــري وممارســة إرهــاب النظــام اإليرانــي بحــق مواطنيــه ،أمــر ليــس باجلديــد ،بــل هــو متجــذر
فــي احليــاة السياســية اإليرانيــة ،ليــس فقــط فــي عهــد اجلمهوريــة اإليرانيــة ،بــل وفــي عهــد
صراعــا ضـ ّد احلكومــة املركزيــة منــذ
النظــام الســابق عليهــا ،فاألكــراد علــى ســبيل املثــال يخوضــون
ً
أسســوا جبهــة حتريــر األحــواز منــذ
خمســينيات القــرن املاضــي ،وكذلــك العــرب فــي األحــواز الذيــن َّ
الســتينيات ،وكذلــك البلــوش فــي جنــوب شــرق إيــران.
الواقــع الــذي يرفــض النظــام اإليرانــي االعتــراف بــه هــو أن الدولــة اإليرانيــة دولــة متييــز
عنصــري وطائفــي مــن الطــراز األول ،وال تقضــي علــى جماعــة أو منظمــة ســاعية للقضــاء علــى هــذه
التفرقــة حتــى تظهــر جماعــة أخــرى دون حاجــة إلــى دعــم خارجــي.
((( حادثه تروریستی در نیکشهر یک شهید و  ۵زخمی برجای گذاشت ،مهر ،تاريخ االطالع  6مارس2019مhttp://soo.gd/JxB4 ،
((( شــهادت یکــی از مجروحــان حملــه کــور تروریســتی در نیکشــهر ،باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،تاريــخ االطــاع  6مــارس 2019م،
http://cutt.us/3cCmq
((( انتقــاد شــدید فرمانــده ســپاه از پاکســتان و هشــدار بــه عربســتان و امــارات ،راديــو فــردا ،تاريــخ االطــاع  6مــارس 2019م،
http://cutt.us/Zw62g
((( هشدار صریح فرمانده کل سپاه به حامیان تروریست ها ،شبكه خبر ،تاريخ االطالع  6مارس 2019مhttp://cutt.us/w2OuO ،
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-3اآلثار املترتبة على تكرار الهجمات
نتيجــة عــدم رغبــة النظــام اإليرانــي فــي معاجلــة األســباب احلقيقيــة املؤديــة إلــى ظهــور جماعــات
ِّ
وتفشــي التفرقــة
املعارضــة املســلحة ،والتــي مــن أهمهــا غيــاب العدالــة واملســاواة بــن اإليرانيــن،
العرقيــة والطائفيــة بينهــم ،فضـ ًـا عــن اســتخدام القــوة املفرطــة فــي التعامــل مــع أبنــاء األقليــات،
ســتتحول أو حتولــت بالفعــل أقاليــم إيرانيــة إلــى ســاحات قتــال مفتــوح بــن النظــام وجماعــات
املعارضــة املســلحة مثــل إقليــم كردســتان فــي شــمال غــرب إيــران ،واألحــواز فــي اجلنــوب ،وسيســتان
وبلوشســتان فــي اجلنــوب الشــرقي ،ومِ ــن ثَ ـ َّم تَ َع ُّطــل التنميــة فــي تلــك األقاليــم ،وزيــادة معـ َّـدالت
البطالــة واجلرميــة ،ثــم فقــد الســيطرة األمنيــة متا ًمــا علــى تلــك األقاليــم.
فشــل قــوات احلــرس الثــوري وأجهــزة اســتخباراته فــي تأمــن عناصرهــا ،واســتمرار وقــوع
ضحايــا بــن صفوفهــا ،ســوف يشــكك فــي القــدرات العســكرية واالســتخباراتية التــي يتباهــي بهــا
النظــام اإليرانــي ،ويعتمــد عليهــا فــي ضبــط األمــن الداخلــي وقمــع املتظاهريــن ،وفــي وقــت يتوقــع
فيــه النظــام اإليرانــي انــدالع موجــات مــن االحتجاجــات خــال عــام  ،2019وهــو مــا ذكــره املرشــد
اإليرانــي علــى خامنئــي فــي مطلــع العــام احلالــي ،حتــت اســم “فتنــة  1389ه.ش” ،فــي إشــارة إلــى
أن النظــام اإليرانــي يتعــرض كل عشــر ســنوات ملوجــة شــديدة مــن التظاهــرات ،ســوف يصبــح اهتــزاز
صــورة احلــرس الثــوري داف ًعــا إلــى عــدم ته ُّيــب اجلماهيــر اإليرانيــة الغاضبــة مــن بطــش احلــرس
الثــوري ،مــا دام غيــر قــادر علــى حمايــة عناصــره وتأمينهــا.
خالصـــة
ســيدفع توالــي تلــك الهجمــات احلــرس الثــوري إلــى اللجــوء إلــى ممارســات العنــف علــى نحــو
أشــد ،لقمــع املعارضــة ومحاولــة القضــاء عليهــا ،ومِ ــن ثَـ َّم ســوف يــزداد انتهاكــه للقانــون ،واعتــداؤه
علــى احلريــات الشــخصية والعامــة ،ومــن ثــم ســتزداد فــي املقابــل مشــاعر الكراهيــة ضـ ّد احلــرس
ممــا يجعــل املظاهــرات واالحتجاجــات أقــرب إلــى الوقــوع ،لكــي
الثــوري والنظــام اإليرانــي عمو ًمــاَّ ،
تدخــل إيرامنــن جديــد فــي دائــرة عنــف متبــادل بــن املواطنــن والدولــة.

تقريرالحالة اإليرانية
يناير  -فبراير ٢٠١٩

الشـــأن العربــي
شهدت

الساحة العربية خالل شهري يناير
وفبراير  2019تحركات إيرانية مكثفة
عنوانها “جني الثمار” نظير ما قدمته إيران من أثمان مادية
وبشرية على وجه التحديد في سوريا والعراق ،إذ أجرى
وزير الخارجية اإليراني زيارة للعراق خالل شهر يناير برفقة
العديد من ممثلي الشركات اإليرانية لتعزيز العالقات
التجارية بين العراق وإيران في إطار سياسة االحتواء
اإليرانية لدول الجوار كساحات لاللتفاف على العقوبات
األمريكية وكرد فعل على زيارة نظيره األمريكي للعراق
للضغط على الحكومة العراقية لاللتزام بالعقوبات
األمريكية ،ومن جهة أخرى وتلبية لطلب إيراني ،زار
الرئيس السوري بشار األسد إيران في أول زيارة له لها منذ
اندالع األزمة السورية قبل  8سنوات برفقة قائد فيلق
القدس الجنرال قاسم سليماني في شكل استدعاء
مسؤول على والية تابعة إليران .هذا بينما تتوالى األدلة
األممية واليمنية الجديدة على الدعم اإليراني للحوثيين
بغية استمرارية األزمة في اليمن ورغبة إيران في استمرار
الحرب وزعزعة أمن واستقرار المنقطة برمتها.
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إيــران والعــراق
شــهد العــراق خــال شــهري ينايــر وفبرايــر  2019اســتقطاب أمريكي-إيرانــي حــاد كأحــد أهــم مياديــن
التنافــس األمريكي-اإليرانــي بعــد توقيــع العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران بســعي كال الطرفــان لشــد
تعد العراق
العــراق لصالحــه نظـ ًـرا لمركزيتــه ووزنــه فــي إســتراتيجية كل منهمــا ،فالواليــات المتحدة ُّ
ســاحة حيويــة لمواجهــة خطــر إيــران وتقليــم أظافرهــا ضمــن إســتراتيجية أمريكيــة تهــدف إلــى
تعديــل ســلوك النظــام اإليرانــي ،بينمــا تنظــر إيــران إلــى العــراق بأنــه طــوق نجــاة وشــريان حيــاة ورئــة
اقتصاديــة لمجابهــة الضغوطــات وااللتفــاف علــى العقوبــات مــن خــال احتــواء العــراق وتحويلــه
إلــى بوابــة مركزيــة لتصديــر ال ِّنفــط اإليرانــي إلــى العالــم الخارجــي ،ولذلــك تتبنــى إيــران سياســة
االحتــواء تجــاه العــراق مــن خــال تكثيــف عالقاتهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة بالعــراق
للحيلولــة دون نجــاح الضغــوط األمريكيــة علــى الحكومــة العراقيــة لاللتــزام بالعقوبــات ضــد إيــران،
ولضمــان اســتمرارية العــراق كبيئــة مواتيــة للتدخــات اإليرانيــة بوصفهــا ســاحة نفــوذ إســتراتيجية.
ويتنــاول التقريــر فــي ملــف إيــران والعــراق ،زيــارة ظريــف للعــراق ودالالتهــا السياســية ،والضغــط
اإليرانــي الســتصدار قانــون لطــرد القــوات األمريكيــة مــن العــراق ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
ً
أول :زيارة ظريف للعراق ودالالتها السياسية
أجــرى وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف زيــارة للعــراق هــي األولــى مــن نوعهــا منــذ
تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة ،اســتمرت لمــدة  5أيــام (مــن  18-13ينايــر  ،)2019التقــى
خاللهــا رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح ،ورئيــس الحكومــة عــادل عبــد المهــدي ،ورئيــس مجلــس
النــواب محمــد الحلبوســي ،ثــم توجــه إلــى أربيــل ملتق ًيــا رئيــس الحــزب الديمقراطــي بكردســتان
العــراق مســعود بارزانــي ،ورئيــس وزراء إقليــم كردســتان نيجرفــان بارزانــي.
توقيــت زيــارة ظريــف للعــراق بعــد  4أيــام فقــط مــن زيــارة نظيــره األمريكــي مايــك بومبيــو
المفاجئــة للعــراق ،تعكــس حالــة الذعــر التــي يعيشــها صنــاع القــرار فــي إيــران مــن تكثيــف اإلدارة
األمريكيــة ضغوطهــا علــى الحكومــة العراقيــة لدفعهــا نحــو االلتــزام بالعقوبــات ضمــن إســتراتيجية
الضغــوط القصــوى األمريكيــة ضــد إيــران ،التــي تعكــس إدرا ًكا أمريك ًيــا بمركزيــة العــراق فــي
اإلســتراتيجية اإليرانيــة لاللتفــاف علــى العقوبــات ،إذ أشــار مراقبــون بإمكانيــة قيــام إيــران بنقــل
النِّفــط إلــى األراضــي العراقيــة علــى أن تُعيــد الحكومــة العراقيــة تصديــره للعالــم الخارجــي تحــت
اســم الحكومــة العراقيــة كوســيلة لاللتفــاف علــى العقوبــات ،وهــو مــا يفســر طلــب الوزيــر األمريكــي
مــن الحكومــة العراقيــة اســتقالل العــراق فــي مجــال الطاقــة(.)1
وشـ َّـدد بومبيــو علــى التــزام العــراق بمســؤوليته تجــاه حصــار إيــران بقولــه “المواجهــة مــع إيــران
أمــر مهــم يجــب أن يشــارك فيــه الشــركاء”( ،)2وبذلــك أراد بومبيــو مــن العــراق ليــس مجرد االســتغناء
عــن الكهربــاء والغــاز اإليرانييــن فحســب وإنمــا لعــب دور فــي حصــار إيــران بااللتــزام بالعقوبــات
األمريكيــة فــي مؤشــر علــى نيــة اإلدارة األمريكيــة عــدم تمديــد مهلــة االســتثناءات الثانيــة للعــراق
مــن العقوبــات ،ومدتهــا ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء المهلــة األولــى فــي ،2018/12/20ومدتهــا
((( الحرة ،بومبيو يؤكد ضرورة الحوار بين أربيل وبغداد ،9/1/2019 ،تاريخ االطالعhttp://cutt.us/XkWXY ،4/3/2019:
((( خبرگزاری تسنیم ،سفر ظریف به عراق و نگرانیهای واشنگتن ،تاريخ االطالعhttps://bit.ly/2sq3GQs ،4/3/2019:
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 45يو ًمــا ،والتــي كانــت قــد بــدأت فــي  ،2018/11/5وســمحت خاللهــا واشــنطن للعــراق بمواصلــة
اســتيراد الكهربــاء والغــاز مــن إيــران.
ويواجــه العــراق أزمــة عــدم تمديــد اإلعفــاء مــن العقوبــات بعــد  20مــارس ،والســ َّيما بعــد
حديــث رئيــس شــركة غــاز الجنــوب العراقيــة حيــان عبــد الغنــي فــي نهايــة  2018بعــدم القــدرة علــى
االســتغناء عــن الغــاز اإليرانــي قبــل عاميــن ،وذلــك حتــى يتمكــن العــراق مــن زيــادة إنتاجــه مــن الغــاز
بحلــول نهايــة  2020مــن  6.3مليــون قــدم مكعــب يوم ًيــا إلــى  1.3مليــار قــدم مكعــب يوم ًيــا ،وبالنظــر
ً
أيضــا إلــى موقــف الحكومــة العراقيــة الرافضــة لاللتــزام بالعقوبــات األمريكيــة لكونهــا عقوبــات
أحاديــة الجانــب وغيــر أمميــة.
ولذلــك ســارعت إيــران بإرســال ظريــف للعــراق بعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن زيــارة وزيــر الطاقــة
اإليرانــي بيجيــن زنجنــه للعــراق إلفشــال المســاعي األمريكيــة ورفــع ســقف العالقــات اإليرانيــة-
ـاض عريــق مــع العــراق ونحــن الدولــة التــي وقفــت إلــى جــوار العــراق فــي
العراقيــة بقولــه“ :لدينــا مـ ٍ
الفتــرة العصيبــة ،وهنــاك عالقــات تجاريــة قويــة ج ـ ًدا بيــن إيــران والعــراق”(.)1
ثانيا :الدفع نحو استصدار قانون لطرد القوات األمريكية من العراق
ً
بإيعــاز إيرانــي تدفــع الميليشــيات والتحالفــات السياســية المواليــة إليــران والمعاديــة للواليــات
المتحــدة فــي العــراق مــن أمثــال تحالــف الفتــح بقيــادة زعيــم منظمــة بــدر هــادي العامــري وتحالــف
دولــة القانــون بقيــادة رئيــس الحكومــة العراقيــة األســبق نــوري المالكــي تجــاه بنــاء إجمــاع في مجلس
النــواب العراقــي للموافقــة علــى مشــروع قانــون يقضــي بخــروج القــوات األجنبيــة مــن العــراق.
تــدرك إيــران أن حوالــي %70مــن إجمالــي القــوات األجنبيــة بالعــراق البالــغ قوامهــا  8آالف
وإن صــدور قانــون مثــل هــذا يعنــي إلغــاء
جند ًيــا ،هــي قــوات أمريكيــة تقــدر بحوالــي  6000جنــديَّ ،
االتفاقيــة األمنيــة العراقية-األمريكيــة التــي وقعــت عشــية انســحاب القــوات األميركيــة مــن العــراق
وأن هــذا القانــون لــن يطبــق علــى ميليشــياتها المســلحة بعــد ضــم الحشــد الشــعبي للجيــش
َّ ،2011
العراقــي نهايــة .2017

((( خبرگــزاری تســنیم ،ظریــف :بــا عراقیهــا بهدنبــال حــل مزاحمتهایــی هســتیم کــه آمریکاییهــا ایجــاد میکننــد ،تاريــخ
االطــاعhttps://bit.ly/2EN7x0U ،4/3/2019:
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توقيــت التحــرك اإليرانــي بالدفــع نحــو اســتصدار مثــل هــذا القانــون لــه دالالتــه السياســية،
كونــه يأتــي علــى خلفيــة تصريحــات الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بــأن “الواليــات المتحــدة
ســتبقى فــي العــراق لمراقبــة تحــركات إيــران”( ،)1ومــا تناقلتــه وســائل إعالميــة بــأن الواليــات
المتحــدة تســعى إلنشــاء قواعــد عســكرية فــي المناطــق القريبــة مــن كردســتان العــراق بالمناطــق
المتنــازع عليهــا بيــن إقليــم كردســتان والدولــة المركزيــة فــي محافظــات كركــوك ونينــوى وديالــي
واألنبــار؛ ولذلــك تريــد إيــران إيصــال رســالة للنظــام العراقــي بــأن بقــاء القــوات األمريكيــة فــي
العــراق وتصريحــات ترامــب تتعــارض ومبــدأ الســيادة العراقيــة ،وإلــى الواليــات المتحــدة بــأن إيــران
رقــم صعــب فــي المعادلــة العراقيــة ويمكنهــا أن تتحــرك ضــد الوجــود األمريكــي العســكري بالعــراق
قانون ًيــا مــن خــال التحالفــات المواليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك اســتغالل إيــران االســتياء العراقــي لمــا وصفــوه بتعــدي أمريكــي علــى
إن “ترامــب لــم يطلــب إذ ًنــا مــن
ســيادة العــراق واســتقالليته بقــول الرئيــس العراقــي برهــم صالــحَّ :
ً
أن “مــن
ـا
ـ
ف
مضي
ـران،
ـ
إي
ـة
ـ
لمراقب
بغــداد مــن أجــل اإلبقــاء علــى وجــود عســكري أمريكــي فــي العــراق
َّ
()2
مصلحــة العــراق األساســية أن تكــون لــه عالقــات طيبــة مــع إيــران ودول الجــوار األخــرى” .
ويبقــى التســاؤل :هــل تحتــاج واشــنطن الســاحة العراقيــة لمراقبــة إيــران؟ مشــكلة الواليــات
المتحــدة فــي العــراق تكمــن فــي كونهــا تركــت الســاحة العراقيــة دون تحويلهــا إلــى ســاحة مصالــح،
فلــم تدشــن شــبكة عالقــات اقتصاديــة قويــة مــع العــراق قبــل وبعــد قــرار االنســحاب العســكري
 ،2011ولــم تخلــق منظومــة نفــوذ وعالقــات أمريكية-عراقيــة راســخة ،كمــا لــم تحافــظ علــى حلفــاء
عراقييــن مــن القــوى السياســية العراقيــة المؤثــرة فــي دوائــر صنــع القــرار العراقــي كمــا فعلــت إيــران
بعــد الغــزو األمريكــي للعــراق  ،2003وبالتالــي لــم تسـ ِ
ـتطع تحويــل العــراق إلــى ســاحة نفــوذ وحليــف
للواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط.
ً
ثالثا :بناء شبكة مصالح اقتصادية معقدة مع العراق
لــم تقتصــر التحــركات اإليرانيــة علــى زيــارة ظريــف وزنجنــه أو حتــى اإلعــان عــن زيــارة رئاســية
إيرانيــة تجــرى فــي مــارس  2019ر ًدا علــى سياســة االســتقطاب األمريكيــة تجــاه العــراق ،وإنمــا
وقعــت مــع الحكومــة العراقيــة العديــد مــن االتفاقيــات االقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة م َّمــا يضمــن
بقــاء العــراق ضمــن دائــرة النفــوذ اإليرانــي ببنــاء شــبكة مصالــح اقتصاديــة معقــدة مــن خــال:
 -1تدشني آلية للمبادالت املالية
أبــرم محافــظ البنــك المركــزي اإليرانــي عبــد الناصــر همتــي مــع نظيــره العراقــي علــي العــاق
أثنــاء زيارتــه العــراق فــي  5فبرايــر  2019اتفا ًقــا إلنشــاء آليــة خاصــة بتســهيل المبــادالت الماليــة
والتجاريــة وتيســير دفــع الديــون العراقيــة المســتحقة إليــران نظيــر اســتيرادها الغــاز والكهربــاء مــن
إيــران ،واســتنا ًدا إلــى هــذا االتفــاق ســتدفع العــراق ديونهــا إليــران (تقــدر بمليــاري دوالر) خــال
وســائل عديــدة ،مــن بينهــا :الدفــع مــن عوائــد الصــادرات النِّفطيــة العراقيــة إلــى إيــران(( )3نظــام
(1) Nytimes, Trump Calls for Keeping Troops in Iraq to Watch Iran, Possibly Upending ISIS Fight, 3/2/2019, Accessed:
5/2/2019, https://nyti.ms/2UxGGuC
((( رويترز ،الرئيس العراقي :ترامب لم يطلب إذنا من أجل “مراقبة إيران” ،تاريخ االطالعhttps://bit.ly/2TuvNK7 ،4/3/2019 :
((( موقــع البنــك المركــزي اإليرانــي ،روابــط عمومــی بانــک مرکــزی اعــام کــرد؛ توافــق در مــورد مکانیــزم پرداخــت بدهــی هــای عــراق
بــه ایران ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2GfSnDc ،5/3/2019 :
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مقايضــة) ،وأن يفتــح البنــك المركــزي اإليرانــي حســا ًبا بالدينــار لتتــم معامــات الغــاز والنِّفــط بيــن
العــراق وإيــران مــن خاللــه ،وأن تفتــح البنــوك اإليرانيــة حســا ًبا بالدينــار فــي البنــوك العراقيــة.
 -2جتديد عقود تزويد العراق بالكهرباء
وقــع الجانبــان العراقــي واإليرانــي اتفاقــا لتمديــد عقــد تزويــد العــراق بالكهربــاء بتصديــر 1200
ميجــاوات ،إذ تــزود إيــران العــراق بنحــو  %40مــن احتياجاتــه الكهربائيــة ،باســتيراد العــراق -1300
 1500ميجــاوات مــن الكهربــاء مــن إيــران ،و 28مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز يوم ًيــا مــن إيــران ً
أيضــا
إلنتــاج الكهربــاء.
هــذه االتفاقيــات والعقــود ســتخلق مســاحة أكبــر إليــران فــي نشــاطها االســتثماري والتجــاري فــي
العــراق م َّمــا يضمــن رفــع معــدل المعامــات التجاريــة مــن  12إلــى  20مليــار دوالر حســب تأكيــدات
قــادة البلديــن أثنــاء زيــارة برهــم صالــح إليــران ،لكنهــا ســتفتح بــاب التســاؤالت حــول طبيعــة الــردود
اإليرانيــة علــى إثــر مــا كشــفته وســائل اإلعــام العراقيــة بــأن غالبيــة البضائــع اإليرانيــة المصــدرة
للعــراق فاســدة وأ ّنهــا تدخــل العــراق بمعرفــة ميليشــيات الحشــد الشــعبي ،إذ أعلنــت هيئــة المنافــذ
الحدوديــة العراقيــة تســجيلها أكثــر مــن  129مخالفــة خــال شــهر ينايــر  2019مــا بيــن تهريــب
مخــدرات أو أمــوال أو ســلع( ،)1إذ تُصــدر إيــران للعــراق األغذيــة ،والمنتجــات الزراعيــة ،واألجهــزة
المنزليــة ،ومكيفــات الهــواء ،وقطــع غيــار الســيارات.
رابعا :تعزيز القوة الناعمة اإليرانية في العراق
ً
أبرمــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة يــوم  13فبرايــر  2019اتفاقيــة مــع الجامعــة
اإليرانيــة المفتوحــة “دانشــگاه آزاد" ،للتعــاون العلمــي والثقافــي ،ونــص االتفــاق علــى تبــادل
الزمــاالت والمنــح الدراســية بيــن العــراق وإيــران فضــ ً
ا عــن اإلشــراف المشــترك بيــن أســاتذة
الجامعــات العراقيــة ونظرائهــم فــي الجامعــة اإليرانيــة المفتوحــة علــى الرســائل واألطروحــات
العلميــة ،إضافــة إلــى تقديــم منــح دراســية للطلبــة العراقييــن فــي بعــض التخصصــات العلميــة،
ومِ نَــح لألســاتذة العراقييــن إلكمــال مشــاريعهم البحثيــة فــي المختبــرات العلميــة والمراكــز البحثيــة
ً
فضــا عــن تبــادل الزيــارات والمشــاركة فــي المؤتمــرات وورش العمــل
فــي الجامعــة المفتوحــة،
والنــدوات العلميــة التــي تقــام فــي كال البلديــن.
((( شــبكة أخبــار العــراق ،بضائــع إيرانيــة فاســدة تغــزو األســواق العراقيــة بالتواطــؤ مــع مليشــيات الحشــد ،تاريــخ االطــاع،4/3/2019:
https://bit.ly/2SUZk2h

36
خالصـــة
ث َّمــة اقتنــاع أمريكــي بــأن إحــكام الحصــار علــى إيــران للســيطرة علــى تحركاتهــا فــي منطقــة الشــرق
األوســط بغيــة تركيــع نظامهــا يبــدأ مــن إخــراج إيــران مــن العــراق أو علــى أقــل تقديــر تحجيــم النفــوذ
إن العــراق يعــد
اإليرانــي فــي العــراق باإلبقــاء علــى االنتشــار العســكري األمريكــي فــي العــراق إذ َّ
معســك ًرا خلف ًيــا للميليشــيات الشــيعية المواليــة إليــران فــي ســوريا واليمــن ولبنــان ،وعلــى الصعيــد
اإليرانــي ،بــات العــراق خيــارا إســتراتيج ًيا بالنســبة إليــران فــي نقــل النِّفــط للعالــم الخارجــي بالنظــر
إلــى القــرب الجغرافــي بيــن مينــاء البصــرة ،وحقــول النِّفــط اإليرانيــة المنتجــة ،وبالتالــي ســهولة
النقــل ،وقلــة التكلفــة الماليــة واألمنيــة ،وهــو مــا يفســر اصطحــاب ظريــف لوفــد مــن عشــرات
االقتصادييــن والمســتثمرين وعشــرات الشــركات اإليرانيــة الرائــدة.
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إيــــران وسوريـــــا
فجــرت تحــوالت المعركــة علــى األرض الســورية واالنســحاب األمريكــي غيــر الكامــل وانتفــاء
المصالــح المشــتركة الروســية-اإليرانية فــي ســوريا وتجميــع المعارضــة فــي محافظــة إدلــب،
الخالفــات الروســية-اإليرانية حــول مناطــق النفــوذ فــي ســوريا وحســبت توزيــع المكاســب والمغانــم،
ولذلــك ســعت إيــران منــذ دخــول األزمــة ســوريا فــي مراحلهــا النهائيــة قبــل نهايــة العــام  2018نحــو
رفــع ســقف التعــاون مــع النظــام الســوري بمــا يمكنهــا مسـ ً
ـتقبل مــن مـ ِّـد نطــاق النفــوذ وفــرض نفســها
كالعــب قــوي علــى الســاحة الســورية والحــد مــن تأثيــر الــروس علــى المصالــح اإليرانيــة فــي ســوريا
فــي مرحلــة تتســع فيهــا ُهـ َّـوة التباينــات الروســية-اإليرانية ،وتمــر فيهــا إيــران بمرحلــة عصيبــة تنتظــر
تعويضــا لمــا تكبدتــه مــن خســائر ماديــة وبشــرية فــي األزمــة الســورية.
فيهــا جنــي الثمــار
ً
ً
أوال :استمرارية السياسات واألدوات اإليرانية
للبقاء طويل األمد في سوريا
إن تصريــح رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان اإليرانــي حشــمت اهلل
َّ
فالحــت بيشــه أثنــاء لقائــه رئيــس الحكومــة الســورية عمــاد خميــس فــي دمشــق يــوم  16ينايــر
 2019الــذي جــاء فيــه“ :المســاعدات التــي قدمتهــا إيــران إلــى ســوريا هــي مــن قــوت ومــال الشــعب
اإليرانــي ويجــب تســويتها مــن خــال العالقــات بيــن البلديــن” (.)1
يكشــف عــن حــدود وشــكل العالقــات اإليرانية-الســورية مسـ ً
ـتقبل ،بــل ويشــكل اعترا ًفــا إيران ًيــا
ـأن اإليرانييــن ين ِّفذون أنشــطتهم
وســن ًدا حقيق ًيــا علــى صــدق الروايــات العربيــة والغربيــة التــي تــرى بـ َّ
التوســعية فــي ســوريا والعــراق وغيرهــا مــن الــدول علــى حســاب مشــروعات التنميــة اإليرانيــة
احتجاجــا علــى
ومســتوى معيشــة الشــعب اإليرانــي الــذي خــرج وال يــزال فــي احتجاجــات متقطعــة
ً
ـأن إيــران
ـ
ب
ـة
ـ
اإليراني
ســوء األوضــاع االقتصاديــة ،هــذا مــن ناحيــة ،ويكشــف زيــف وبطــان الروايــة
َّ
تتواجــد فــي ســوريا بطلــب رســمي مــن النظــام الســوري لتقديــم االستشــارات العســكرية ومحاربــة
التنظيمــات اإلرهابيــة ،مــن ناحيــة ثانيــة ،وكذلــك يكشــف عــن شــهية إيــران المفتوحــة لتوســيع نطــاق
النفــوذ فــي ســوريا مــن خــال عــدة أدوات اقتصاديــة وعســكرية وسياســية ،مــن ناحيــة ثالثــة ،وذلــك
علــى النحــو التالــي:
 -1تكثيف التعاون السياسي
ـإن مصي ـ ًرا
ـ
ف
ـه
ـ
لقائ
دون
ـة
ـ
والحيلول
ـد
ـ
األس
ـام
ـ
نظ
ـاذ
ـ
إنق
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
اإليران
بهــدف التأكيــد علــى الــدور
َّ
ً
غامضــا كان ســيلقاه لــوال إيــران وتحذيــره مــن خطــورة االنفــكاك عــن إيــران التــي قدمــت أثما ًنــا
ً
إن إيــران اســتدعت كل مــن الرئيــس الســوري
ماديــة وبشــرية فــي ســبيل إنقــاذه ،ال نبالــغ إذا مــا قلنــا َّ
بشــار األســد بشــكل مفاجــئ وســري فــي  25فبرايــر  2019فــي أول زيــارة خارجيــة إليــران منــذ
انــدالع األزمــة قبــل نحــو ثمانــي ســنوات ،وقبلهــا اســتدعت ً
أيضــا وزيــر خارجيتــه وليــد المعلــم فــي
 5فبرايــر .2019
بالنســبة لزيــارة األســد ،تنطبــق عليهــا شــروط االســتدعاء وليــس الزيــارات الرســمية التــي
((( باش��گاه خبرن��گاران ج�وـان ،فالحـ�ت پیش��ه در دی��دار ب��ا عم��اد خمی��س :کمکهــای ایــران بــه ســوریه حــق النــاس اســت و بایــد در
مناسـ�بات دو کش��ور تس��ویه ش��ود ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2FwXeQ7 ،9/2/2019 :
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يقــوم بهــا رؤســاء الــدول حســب العــرف الدبلوماســي الدولــي بالنظــر إلــى تعــرض األســد إلهانتيــن
دبلوماســيتين ،األولــى :تتعلــق بخلــو اللقــاء الــذي جمعــه وروحانــي مــن وجــود العلــم الســوري الــذي
يمثــل دولــة ســوريا بوصفهــا دولــة مســتقلة ذات ســيادة ،والثانيــة :تتعلــق بغيــاب وفــد ســوري مرافــق
لألســد فــي مقابــل الوفــد اإليرانــي الــذي حضــر اللقــاء ،إذ لوحــظ األســد وحيـ ًدا دون وفــد ســوري
مماثــل للوفــد اإليرانــي .لكــن الالفــت للنظــر فــي الزيــارة حضــور ســليماني لقــاء األســد-خامنئي
ولقــاء األســد-روحاني ،وهــو مــا يعكــس أمننــة الزيــارة ودور فيلــق القــدس فــي الحفــاظ علــى األســد،
ومســؤولية فيلــق القــدس عــن تحديــد وتنفيــذ السياســة اإليرانيــة فــي ســوريا ،إذ جــاء األســد بيــد
ســليماني كمســتدعى للقــاء قائــده األعلــى.
إذا مــا تــم الربــط بيــن ظهــور األســد بهــذا المظهــر الخاضــع للنظــام فــي إيــران بــدون العلــم
والوفــد الســوريين مــع تصريحــات خامنئــي وروحانــي أثنــاء لقاءاتهــم لألســد فســتصل إلــى نتيجــة
مفادهــا أن إيــران باتــت تنظــر إلــى ســوريا علــى أنهــا واليــة أو محافظــة إيرانيــة وإلــى رئيســها علــى
أنــه بمثابــة مســؤول ســوري عــن الواليــة اإليرانيــة ليــس أكثــر ،وأن إيــران لــم ت ُعــد بحاجــة لــإذن
الســوري للبقــاء أو الذهــاب مــن ســوريا بقــول خامنئــي “سنســتمر إلــى جانــب ســوريا حتــى اســتعادة
موضحــا أن “ســوريا وإيــران همــا العمــق
عافيتهــا الكاملــة والقضــاء علــى اإلرهــاب بشــكل نهائــي”،
ً
إن االنتصــارات
اإلســتراتيجي لبعضهما” ،وهــو مــا تكــرر أثنــاء لقــاء األســد-روحاني بقــول روحانــيَّ :
وجهــت ضربــة قاســية للمشــروع الغربــي واألمريكــي ،وهــو مــا يســتوجب المزيــد مــن الحــذر ممــا
قــد يدبرونــه فــي المرحلــة المقبلــة كــرد فعــل علــى فشــلهم”( ،)1وبالتالــي لــم ت ُعــد إيــران بحاجــة إلــى
تجديــد ســوريا إذنهــا المســبق للتواجــد فــي أراضيهــا.
ورد المعلــم بقولــه“ :طالمــا نحــن م ًعــا ،مثلمــا انتصرنــا فــي مواجهــة اإلرهــاب ســوف ننتصــر
ً
“أن  % 90مــن األراضــي الســورية باتــت تحــت ســيطرة
أيضــا فــي مواجهــة االســتعمار” ،مضي ًفــا َّ
النظــام الســوري”( .)2كلهــا تصريحــات تعــزف علــى وتــر التمســك اإليرانــي بالبقــاء طويــل األمــد فــي
ـان ماديــة وبشــرية كمــا ســبق القــول.
ســوريا نظيــر مــا قدمتــه إيــران مــن أثمـ ٍ
((( إرم نيوز ،بشار األسد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران (فيديو وصور) ،تاريخ االطالعhttps://bit.ly/2tEvOQa ،4/2/2019 :
((( خبرگـ�زاری مه��ر ،والیتیــ پ�سـ از دی�دـار ب��ا ولیدــ معل��م :پیــروزی دمشــق پیــروزی محــور مقاومــت اســت /آمریــکا بایــد ســوریه را
ت��رک کن��د ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2XKm30S ،4/3/2019 :
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 -2تكثيف التعاون االقتصادي
وقعــت إيــران ممثلـ ًة بنائــب الرئيــس اإليرانــي إســحاق جهانغيــري ،وســوريا ممثلـ ًة برئيــس حكومتهــا
وبرنامجــا تنفيذ ًيــا فــي  28ينايــر  ،2019أبرزهــا
عمــاد خميــس ،نحــو  11اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم
ً
ً
“اتفاقيــة التعــاون االقتصــادي اإلســتراتيجي طويــل األمــد” ،فضــا عــن توقيــع  10وثائــق أخــرى فــي
المجــاالت الثقافيــة والعلميــة والبنكيــة والبنــى التحتيــة والســكك الحديديــة واالســتثمار واإلســكان
وتبــادل المعلومــات فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب(.)1
وبغيــة تعميــق العالقــات التجاريــة واالســتثمارية بيــن البلديــن أعلــن الجانبــان فــي  29ينايــر
 2019عــن تأســيس “الغرفــة التجاريــة المشــتركة اإليرانية-الســورية” ،وتدشــين مكاتــب ومعــارض
للشــركات اإليرانيــة فــي ســوريا للترويــج للمنتجــات اإليرانيــة ،وتأســيس مركــز تجــاري لإليرانييــن
فــي المنطقــة الحــرة بدمشــق ،وإنشــاء شــركة نقــل مشــتركة بيــن إيران-العراق-وســوريا بهــدف نقــل
الســلع اإليرانيــة مــن العــراق إلــى ســوريا ،وكذلــك و َّقــع محافــظ البنــك المركــزي اإليرانــي عبــد
الناصــر همتــي علــى اتفاقيــة لتعزيــز العالقــات البنكيــة فضـ ًـا عــن إصــدار تراخيــص إلنشــاء بنــك
مشــترك إيراني-ســوري فــي دمشــق.
هــذه االتفاقيــات مــن شــأنها توفيــر الغطــاء القانونــي للعمليــات التجاريــة اإليرانيــة الموســعة فــي
ســوريا ،والحضــور اإليرانــي المكثــف فــي الســوق الســوري الكبيــر الــذي بــات فــي حاجــة إلــى أنشــطة
اقتصاديــة موســعة لســد حاجــات عمليــات إعــادة اإلعمــار ،وتتيــح إليــران ً
أيضــا الحصــول علــى
المؤسســات الدوليــة حجــم قيمــة الدمــار
النصيــب األوفــر فــي عمليــات إعــادة اإلعمــار ،إذ تقــدر
َّ
2
الــذي لحــق بســوريا خــال الســنوات الثمانــي بـــ  ٣٥٠إلــى  ٤٠٠مليــار دوالر ( ).
 -3تكثيف التعاون الدفاعي
صــرح وزيــر الدفــاع اإليرانــي العميــد أميــر حاتمــي أثنــاء لقائــه نائــب وزيــر الدفــاع الســوري
العمــاد محمــود الشــوا فــي طهــران يــوم  7ينايــر  2019م قائـ ًـا“ :ســنواصل وقوفنــا كمــا كنــا إلــى
جانــب الشــعب الســوري حتــى تحقيــق االنتصــار الكامــل”( ،)3وهــو تصريــح غايــة فــي األهميــة؛
يكشــف ضمــن تصريحــات إيرانيــة عديــدة عــن النيــة اإليرانيــة فــي التمركــز فــي ســوريا حتــى تحقيــق
االنتصــار الكامــل فــي المفهــوم اإليرانــي ،الــذي يعنــي تحويــل ســوريا إلــى محافظــة إيرانيــة وربطهــا
بإيــران لتســهيل تدشــين الممــر اإليرانــي الــذي يربــط إيــران بالمتوســط ،وهــذا مــا يفســر ً
أيضــا
مــا ذكرتــه التقاريــر االســتخباراتية بــأن أعــدا ًدا كبيــرة مــن عناصــر ميليشــيات الحشــد الشــعبي
العراقــي بقيــادة أبــو مهــدي المهنــدس يقــدر عددهــا بـــ  15ألــف مقاتــل يتجمعــون علــى الحــدود
العراقية-الســورية مــن جهــة العــراق بأمــر مــن ســليماني ،فــي انتظــار الضــوء األخضــر لعبــور الحــدود
واالنضمــام لقــوات األســد ،وفــي حــال عبــرت هــذه القــوات ســتكون أكبــر عمليــة إدخــال لقــوات تابعــة
إليــران إلــى ســوريا مــن غيــر قــوة حــزب اهلل التــي دخلــت ســوريا نهايــة  ،٢٠١٤وذلــك فــي وقــت
تطالــب فيــه إســرائيل والواليــات المتحــدة بإخــراج الميليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا.
((( خبرگ�زـاری دانش��گاه آزاد اسلـامی ،بــا حضــور جهانگیــری صــورت گرفــت ،امضــای  ۱۱ســند همــکاری میــان ایــران و ســوریه،
 ۰۹بهمــن  ،۱۳۹۷تاريــخ االطــاع،https://bit.ly/2TTTCLA ،8/2/2019 :
((( ענת בן חיים ,אודי דקל ،שיקום סוריה  -הדילמה של ישראל 22،בינואר  ،2019تاريــخ االطــاع،5/2/2019 :
https://bit.ly/2MnTb9e
((( خبرگــزاری دانشــجویان ایــران إيســنا ،امیــر حاتمــی در دیــدار معــاون وزیــر دفــاع ســوریه :تــا پیــروزی کامــل ســوریه را همراهــی
خواهیــم کــرد ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2Fdaadx ،5/2/2019 :

40
ثانيا :استمرارية التصعيد اإلسرائيلي ضد التمركزات اإليرانية في سوريا
ً
 -1المبررات اإلسرائيلية لقصف التمركزات اإليرانية
ً
مجنحــا ضــد عــدد
ـا
ـ
صاروخ
30
ـن
ـ
م
ـر
ـ
أكث
،2019
أطلــق ســاح الجــو اإلســرائيلي ،يــوم  21ينايــر
ً
مــن التمركــزات اإليرانيــة فــي عــدد مــن المحافظــات الســورية (دمشــق وريفهــا وريــف القنيطــرة
والســويداء) ،وقــد أســفرت العمليــة عــن مقتــل  4جنــود ســوريين ،وإصابــة  6آخريــن ،حســب وزارة
ً
قتيــا بينهــم ســوريان ،بينمــا
الدفــاع الروســية ،وعدهــم المرصــد الســوري لحقــوق االنســان 11
أكــدت المنظمــة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  21فــر ًدا منهــم  12فــر ًدا مــن الحــرس الثــوري
ً
أســفرت-أيضا-عن قصــف عــدة أهــداف تابعــة لفيلــق القــدس اإليرانــي حســب
اإليرانــي( .)1كمــا
الناطقــ باســم الجي��ش اإلس��رائيلي أفيخـ�اي أدرعـ�ي ،وهــي :مواقــع تخزيــن وســائل قتاليــة ،وموقــع
تخزيــن فــي مطــار دمشــق الدولــي ،وموقــع اســتخبارات إيرانيــة ،ومعســكر تدريــب إيرانــي.
وقــد بــرر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي كلمــة لــه نشــرت علــى حســابه
ـأن الغــارات الجويــة ضــد
الرســمي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي (تويتــر) فــي  21ينايــر  ،2019بـ َّ
المقــرات اإليرانيــة فــي ســوريا الســتهداف الميليشــيات اإليرانيــة ولحفــظ أمــن إســرائيل والجــوالن
قائـ ًـا“ :ضــرب ســاح الجــو بقــوة أهدا ًفــا إيرانيــة فــي ســوريا ،بعــد أن قامــت إيــران بإطــاق صــاروخ
علــى أراضينــا”( ،)2كمــا أوضــح أدرعــي “ســبب الضربــات هــو قيــام قــوة إيرانيــة بإطــاق صــاروخ
أرض أرض متوس��ط الم��دى م��ن إنت��اج إيران��ي م��ن دمش��ق باتج��اه شــمال هضب��ة الجـ�والن”(،)3
وأوضــح موقــع تيــك ديبــكا اإلســرائيلي أن الصــاروخ الــذي أطلقــه اإليرانيــون علــى الجــوالن هــو
رأســا متفج ـ ًرا يــزن ربــع طــن ،وأطلــق
صــاروخ فاتــح  110المعــدل ،ومــداه  300كيلــو متــر ،ويحمــل ً
بأمــر مــن قاســم ســليماني(.)4
لكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه :لمــاذا تكــرر الميليشــيات اإليرانيــة اســتفزازاها لإلســرائيليين
بإطــاق صواريــخ علــى الجــوالن رغــم علــم إيــران بتفــوق ســاح الجــو اإلســرائيلي مقارنــة بســاح
الجــو اإليرانــي؟ هــل هــو الختبــار رد فعــل إســرائيل فــي الجنــوب الســوري فــي الوقــت الــذي اســتبعد
فيــه مراقبــون رغبــة إيــران فــي الدخــول فــي حــرب مفتوحــة مــع إســرائيل؟ أم أن إيــران تريــد معرفــة
مــدى جاهزيــة اإلســرائيليين أليــة حــرب محتملــة حتــى تقــرر دخولهــا أو عدمــه فــي الحــرب مــع
إســرائيل؟
لشــن الغــارات الجويــة ضــد مواقــع فيلــق
بغــض النظــر عــن المبــررات اإلســرائيلية المعلنــة
ّ
القــدس اإليرانــي هنــاك دوافــع حقيقيــة تتعلــق بتجــاوز اإليرانييــن الخطــوط الحمــراء اإلســرائيلية
المتمثلــة إســرائيل ًيا فــي أال ترســل إيــران مقاتليــن إيرانييــن فــي ســوريا ،وأال تســتغل الصــراع الدائــر
فــي ســوريا لتهريــب ونقــل الســاح لحــزب اهلل؛ لدعــم ترســانة الحــزب العســكرية وتغييــر قواعــد
اللعبــة ،وأال تعمــل علــى تدشــين إيــران وحــزب اهلل بنيــة تحتيــة هجوميــة فــي الجنــوب الســوري ،وأال
تُس ـتَغل ضــد األمــن اإلســرائيلي.
فبإرســال إيــران مقاتليــن مــن قــوات الحــرس الثــوري ومــن المقاتليــن الذيــن جلبتهــم مــن الــدول
((( דיווח 12 :אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפות של ישראל בסוריה 22،בינואר  ،2019تاريــخ االطــاع:
https://bit.ly/2U7DZ2D ،2/3/2019
((( بنيامين نتنياهو (@ ،)Israelipm_arمشاركة على تويتر ،تاريخ االطالعhttps://bit.ly/2C5txlL ،2/3/2019 :
((( أفيخاي أدرعي (@ ،)AvichayAdraeeمشاركة على تويتر ، ،تاريخ االطالعhttps://bit.ly/2HaBvxn ،2/3/2019 :
(((  ،שיגור הטיל האיראני לעבר החרמון הוא השיגור השני של טיל קרקע-קרקע איראני לעבר ישראל
בחודשיים האחרונים ، ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2RLnkWd ،2/3/2019 :
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غيــر المســتقرة ،والذيــن يزيــد عددهــم علــى  20ألــف مقاتــل حســب إحصائيــة للجيــش اإلســرائيلي،
وبتقديمهــا الدعــم المالــي والعســكري للميليشــيات المعاونــة لهــا فــي ســوريا ،وبمــا كشــفته وكالــة
االســتخبارات األمريكيــة خــال العــام 2018م عــن رحــات جويــة مــن إيــران إلــى ســوريا يشــتبه
فــي نقلهــا أســلحة إلــى نظــام األســد والمقاتليــن اإليرانييــن ،ومســاعي طهــران لتدشــين قواعــد
عســكرية وجيــش كامــل أســوة بحــزب اهلل فــي لبنــان وفــي ســوريا ليكــون مواز ًنــا للقــوة أمــام إســرائيل
وتكــون بذلــك إيــران تجــاوزت الخطــوط الحمــراء اإلســرائيلية حســب الروايــة اإلســرائيلية ،إذ صــرح
نتنياهــو وباقــي أعضــاء المجلــس الــوزاري اإلســرائيلي المصغــر للشــؤون األمنيــة فــي مناســبات
عديــدة بعــدم الســماح إليــران بتطويــق إســرائيل.
كمــا يتخــوف اإلســرائيليون مــن اســتغالل اإليرانييــن للفــراغ الذي ســيتركه االنســحاب العســكري
األمريكــي فــي ترســيخ النفــوذ اإليرانــي الــذي تســعى واشــنطن وتــل أبيــب لتقليصــه ،والــذي دفــع
اإلدارة األمريكيــة إلــى إعــادة التفكيــر والقبــول باإلبقــاء علــى  400جنــدي فــي ســوريا مــن إجمالــي
 2000جنــدي أمريكــي( 200جنــدي سيشــاركون ضمــن القــوات المتعــددة الجنســيات المزمــع
تشــكيلها مــن  1500-800جنــدي للحفــاظ علــى المنطقــة اآلمنــة شــمال شــرق ســوريا كحاجــز بيــن
القــوات التركيــة والقــوات الكرديــة المواليــة للواليــات المتحــدة لضمــان عــدم شــن هجمــات عســكرية
متبادلــة بيــن الطرفيــن ،والـــ 200اآلخــرون تخطــط إدارة ترامــب لإلبقــاء عليهــم فــي قاعــدة التنــف
الحدوديــة).
 -2ردود األفعال اإليرانية على الضربات اإلسرائيلية
فــي ســياق سياســة التهديــدات اللفظيــة التــي عودتنــا عليهــا القيــادات اإليرانيــة ضــد إســرائيل
أعلــن قائــد القــوات الجويــة اإليرانيــة عزيــز نصيــر زاده يــوم  21ينايــر  2019اســتعداد بــاده
إن “شــباب القــوات الجويــة
الكامــل لخــوض الحــرب ضــد إســرائيل ،وإزالتهــا مــن الوجــود ،قائـ ًـاَّ :
مســتعدين بفــارغ الصبــر وبــكل قوتهــم لخــوض المعركــة مــع الكيــان الصهيونــي ومحــوه مــن علــى
وجــه األرض”( ،)1وإال مــاذا كان رد فعــل إيــران علــى تأكيــد رئيــس أركان الجيــش اإلســرائيلي
غــادي إيزنكــوت بــأن إســرائيل ألقــت آالف الصواريــخ والقنابــل ضــد المقــرات اإليرانيــة فــي
ســوريا  ،)2(2018هــذا األمــر يشــكك فــي القــدرات اإليرانيــة الصاروخيــة والباليســتية ،ولذلــك تبــدو
التصريحــات اإليرانيــة بشــأن القــدرات القتاليــة إليــران مجــرد تصريحــات شــعبوية يرفعهــا النظــام
اإليرانــي؛ للحفــاظ علــى الظهيــر الشــعبي الموالــي فــي الداخــل اإليرانــي فــي وقــت تمــوج فيــه إيــران
بأزمــات فــي الداخــل والخــارج.
فــإذا مــا نظرنــا إلــى القــدرات العســكرية اإليرانيــة مقارنــة بنظيرتهــا اإلســرائيلية خاصــة فــي
المجــال الجــوي ومواقــف أطــراف األزمــة يبــدو أن إيــران ال ترغــب فــي خــوض معركــة مفتوحــة ال
يمكــن الســيطرة عليهــا إذا مــا اندلعــت ،وذلــك ألســباب تتعلــق بتفــوق ســاح الجو اإلســرائيلي (ســاح
الجــو اإلســرائيلي خامــس أقــوى ســاح جــوي فــي العالــم) علــى نظيــره اإليرانــي ،وفقــدان إيــران
للغطــاء الجــوي فــي ســوريا ،واألوضــاع االقتصاديــة اإليرانيــة المترديــة ،وإعطــاء إيــران األولويــة
لتنفيــذ الكوريــدور اإليرانــي الــذي يربــط إيــران بالبحــر المتوســط.
((( باشــكاه خبــر نــكاران جــوان ،آمادگــی ارتــش ایــران بــرای جنــگ بــا اســرائیل ،تاريــخ االطــاعhttps://bit. ،2/3/2019 :
ly/2IOAVI8
((( חדשות מדיני ביטחוני ،לאחר הירי לגולן והתקיפה בסוריה ,העימות בין ישראל ואיראן חוזר להילוך
גבוה ،تاريــخ االطــاعhttps://bit.ly/2C1IKUN ،2/2/2019 :
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أضــف إلــى ذلــك ،رفــض الــروس باعتبارهــم الفاعــل الرئيــس فــي األزمــة النــدالع حــرب بيــن
إيــران وروســيا العتبــارات حمايــة المصالــح والنفــوذ الروســي فــي ســوريا ومســار التســوية الروســي،
وتفويــت الفرصــة علــى الواليــات المتحــدة للتدخــل لصالــح إســرائيل إذا مــا اندلعــت الحــرب ،وإدراك
اإليرانييــن بــأن اإلســرائيليين ليســوا وحدهــم مــن يريــدون كســر أذرع إيــران فــي المنطقــة بــل
األمريــكان ً
أيضــا ودول الجــوار الخليجــي يبتغــون المشــاركة فــي أيــة إجــراءات أو ترتيبــات تحــد مــن
الشــهية اإليرانيــة المفتوحــة لتوســيع نطــاق النفــوذ وتجعــل مــن إيــران منشــغلة بالداخــل اإليرانــي،
ولذلــك يصعــب أن يخاطــر اإليرانيــون بالدخــول فــي حــرب مفتوحــة مــع إســرائيل خاصــة بعدمــا
أعلنــت إســرائيل اســتهدافها المقــرات اإليرانيــة بــآالف الصواريــخ والقنابــل فــي ســوريا.
-3التباعد السياسي واالشتباك املسلح بني الروس واإليرانيني
فجــرت المتغيــرات الجديــدة علــى الســاحة الســورية ،تحــوالت المعركــة علــى األرض لصالــح
النظــام الســوري ،وانتفــاء المصالــح المشــتركة –الروســية اإليرانيــة فــي ســوريا ،وتنامــي التنســيق
الروســي مــع بقيــة أطــراف األزمــة بعيـ ًدا عــن اإليرانييــن وال ســيما تنامــي التنســيق الروســي اإليراني
فيمــا يتعلــق بضــرورة وضــع حــد لشــهية إيــران المفتوحــة وإخــراج الميليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا،
وتتابعــات قــرار االنســحاب العســكري األمريكــي مــن ســوريا الخالفــات ،بيــن الــروس واإليرانييــن فــي
ســوريا لتنتقــل العالقــات مــن مرحلــة التباعــد السياســي إلــى مرحلــة االشــتباك المســلح ،كالتالــي:
أالتباعد السياسي الروسي-اإليرانيبعــد أيــام قليلــة مــن إطــاق ســاح الجــو اإلســرائيلي صواريــخ مجنحــة ضــد عــدد مــن التمركــزات
اإليرانيــة فــي عــدد مــن المحافظــات الســورية ،اتهمــت إيــران ،روســيا فــي  23ينايــر  2018بالتواطــؤ
مــع إســرائيل بتعطيلهــم منظومــة إس ،٣٠٠-إذ صــرح رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة
الخارجيــة البرلمانيــة اإليرانيــة حشــمت اهلل فالحــت بيشــه بأنــه“ :لــو كانــت منظومــة إس٣٠٠-
تعمــل بشــكل صحيــح لمــا اســتطاعت إســرائيل تنفيــذ الهجمــات بنجــاح علــى األراضــي الســورية”(،)1
وجــاء فــي تقريــر إيرانــي ً
أيضــا أن “روســيا باعــت لســوريا منظومــة إس ٣٠٠-فاســدة”( ،)2ممــا
يجعــل لمثــل هــذه التقاريــر -التــي مــن شــأنها إثــارة غضــب الــروس مــن اإليرانييــن -مــن تأثيــر ســلبي
علــى حجــم مبيعــات تلــك المنظومــة القتاليــة عالم ًيــا.
وجــاء رد الــروس حاس ـ ًما وقو ًيــا وشــكل صدمــة حقيقيــة ليــس فقــط لإليرانييــن بــل للمحلليــن
ذاتهــم الذيــن يتحدثــون ليــل نهــار عــن التعــاون الروســي-اإليراني فــي ســوريا منــذ انــدالع األزمــة
الســورية ،وذلــك بإعــان الــروس براءتهــم مــن اإليرانييــن ،فقــد أدلــى نائــب وزيــر الخارجيــة ســيرغي
ريابكــوف فــي الرابــع والعشــرين مــن ينايــر  2019بعــد يــوم واحــد مــن تصريحــات فالحــت بيشــه
بتصريحــات فــي حــوار لــه مــع شــبكة ســي إن إن األمريكيــة فــي يــوم  24ينايــر  2019التــي يتحفــظ
فيهــا علــى توصيــف مســتوى ال َعالقــات اإليرانية-الروســية بـ”التحالــف” بقولــه “لــن أســتخدم هــذا
النــوع مــن الكلمــات لوصــف طبيعــة العالقــة الروســية مــع إيــران” ،مضي ًفــا “نحــن ال نســتخف
بــأي طريقــة بأهميــة التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان أمــن قــوي لدولــة إســرائيل” ،مســتطر ًدا
((( خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران ،منظومــة اس  300الروســیة تتعطــل خــال الهجــوم علــي ســوریا ،تاريــخ االطــاع:
https://bit.ly/2ROMPAJ ،2/2/2019
((( المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة ،توتُّــر بيــن الــروس واإليرانييــن فــي ســوريا ،28/1/2019 ،تاريــخ االطــاع،8/2/2019 :
https://bit.ly/2sSZnxe
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“اإلســرائيليون يعلمــون ذلــك ،الواليــات المتحــدة تعلــم ذلــك ،أي شــخص آخــر بمــا فــي ذلــك
اإليرانيــون واألتــراك والحكومــة فــي دمشــق .هــذه واحــدة مــن أهــم أولويــات روســيا”(.)1
ب -المواجهات العسكرية بين القوات الموالية للجانبين الروسي واإليراني
اقتــرن التوتــر السياســي الروســي-اإليراني منــذ مطلــع العــام  2019باشــتباكات مســلحة عكســت
حالــة مــن الغليــان بيــن الــروس واإليرانييــن فــي ســوريا ،إذ كشــفت مجلــة شــبيغل األلمانيــة يــوم 27
ينايــر 2019م عــن اطــاع مراســلها الخــاص بمنطقــة الشــرق األوســط الخبيــر األلمانــي كريســتوف
رويتــر علــى تســجيل لمحادثــة الســلكية مــن الفرقــة الرابعــة الســورية بقيــادة ماهــر األســد -المواليــة
إليران-شــقيق الرئيــس بشــار األســد تفيــد بوقــوع مواجهــات مســلحة بينهــا وبيــن الفرقــة الخامســة
الســورية بقيــادة قائــد قــوات النمــر اللــواء ســهيل الحســن -المواليــة لروســيا -بالرشاشــات الثقيلــة
فــي منطقــة الغــاب بمحافظــة حمــاة يــوم  19ينايــر  ،2019علــى خلفيــة تقســيم مناطــق النفــوذ ،ممــا
أســفر عــن عــدة ضحايــا تتــراوح أعدادهــم بيــن العشــرات و 200شــخص.
ـأن الشــهية اإليرانية المفتوحة تتعارض والمصالح الروســية
ويــدل ذلــك علــى أن روســيا أدركــت بـ َّ
فــي ســوريا فــي وقــت تتطلــع فيــه روســيا إلــى جنــي مزيــد مــن الثمــار مــن خــال الحصــول علــى أكبــر
قــدر ممكــن مــن عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا ،وأن انتشــار الحــرس الثــوري اإليرانــي فــي ســوريا
بــات يشــكل خط ـ ًرا حقيق ًيــا علــى النفــوذ الروســي فــي ســوريا وعب ًئــا متزاي ـ ًدا علــى الــروس حــال
اســتخدام اإليرانييــن ســوريا كمنصــة للمعــارك العســكرية الخارجيــة الخاصــة باعتبــارات وحســابات
اإليرانييــن ،وهــو مــا يتعــارض والجهــود الروســية لتحقيــق التســوية السياســية فــي ســوريا ،ويظهــر
موســكو فــي موقــف الضعــف أمــام القــوى اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة فــي األزمــة الســورية ،فضـ ًـا
عــن إدراك الــروس أن قائمــة المتضرريــن مــن التوغــل اإليرانــي فــي ســوريا بــدأت فــي االتســاع،
ولذلــك يبــدو أن الــروس أخــذوا قرارهــم بالضغــط علــى الميليشــيات اإليرانيــة فــي ســوريا وإن
كان النظــام الســوري فــي حاجــة إليهــا لتوطيــد أركانــه ،خاصــة بعــد تناقــل وســائل اإلعــام العربيــة
والدوليــة قيــام قائــد فيلــق القــدس الجنــرال قاســم ســليماني بجولــة فــي  18ينايــر  2019قــرب
هضبــة الجــوالن علــى بعــد  45كيلومتــر فقــط مــن الحــدود مــع إســرائيل ،وبذلــك أحــرج الــروس
خاصــة بعدمــا تعهــد الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن خــال العــام  2018لنتنياهــو وترامــب بإبعــاد
اإليرانييــن مســافة  80كيلومتــر علــى األقــل عــن خــط فــض االشــتباك بيــن ســوريا وإســرائيل فــي
هضبــة الجــوالن(.)2
خالصـــة
بدخــول ســوريا مرحلــة مــا بعــد التحــول فــي ميــزان القــوى لصالــح األســد اتســعت ُه ـ َّوة التباينــات
الروســية-اإليرانية األمــر الــذي فجــر الخالفــات وباعــد المســارات الروســية اإليرانيــة التــي وصلــت
حــد االشــتباك المســلح ،ولكــن تظــل إيــران فــي حاجــة للورقــة الروســية علــى الصعيــد الدولــي
كمــوازن دولــي مــع الواليــات المتحــدة فــي وقــت تتعــرض فيــه إيــران لعقوبــات اقتصاديــة خاصــة إذا
مــا لجــأت روســيا إلــى شــراء النِّفــط مــن إيــران وتســويقه لألســواق العالميــة.
(1) Radio farda, Russia, Iran Not Allies in Syria, Says Senior Russian Diplomat, Jan, 27, 2019, Accessed: Feb 8, 2019
((( ידיעות אחרונות ،ההצהרה הרוסית נגד התקיפות בסוריה :לא רק מס שפתיים ،24/1/2019 ،تاريخ االطالع:
https://bit.ly/2RaiAUw ،3/2/2019
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اليمـــن وإيــــران
شــهد اليمــن خــال شــهري ينايــر وفبرايــر  2019دالئــل جديــدة يمنيــة وأمميــة تثبــت تــورط إيــران
فــي تقديــم الدعــم المالــي والعســكري لجماعــة الحوثييــن؛ بغيــة اســتمرارية األزمــة اليمنيــة عنــد
المربــع األول دون أيــة حلــول إلذابــة الجليــد وتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي اليمــن .فمــن جهــة
دعمــت إيــران الحوثييــن بعــدم االلتــزام باتفــاق ســتوكهولم لمــا لمدينــة الحديــدة وميناءهــا مــن
أهميــة إســتراتيجية وعســكرية وأبعــاد سياســية بيــن األطــراف المتنازعــة ،ومــن جهــة ثانيــة قدمــت
والمالي-أيضا-للحوثييــن الســتمرارية النــزاع المســلح ضــد الحكومــة الشــرعية
الدعــم العســكري
ً
فــي اليمــن كورقــة ضغــط للحفــاظ علــى مناطــق نفــوذ حيويــة تخضــع لســيطرة الحوثييــن.
ً
أول :توالي الدور اإليراني في إفشال اتفاق ستوكهولم
تتوالــى الدالئــل اليمنيــة الرســمية علــى الدعــم اإليرانــي للحوثيــن إلفشــال اتفــاق ســتوكهولم الــذي
وقعتــه الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم فــي ديســمبر  ،2018برعاية
المبعــوث األممــي لليمــن مارتيــن غريفيــث.
أول هــذه الدالئــل تأكيــد الناطــق باســم الجيــش اليمنــي العميــد عبــدة مجلــي :انتشــار  38خبيـ ًرا
إيران ًيــا فــي مواقــع متفرقــة فــي الحديــدة تحديــدا و 50آخريــن فــي صعــدة ،ورصــد الجيــش اليمنــي
أكثــر مــن  200محاولــة اختــراق للهدنــة باســتخدام األســلحة المتوســطة والثقيلــة ( ،)1بينمــا ثانــي
هــذه الدالئــل يتمثــل فــي اتهــام وزيــر الخارجيــة اليمنــي خالــد اليماني-علــى هامــش اجتماعــات
مؤتمــر وارســو ببولنــدا منتصــف فبرايــر -2019إيــران بإفشــال أيــة مباحثــات للســام بقولــه“ :إيــران
لعبــت دو ًرا كبيـ ًرا فــي إفشــال اتفــاق ســتوكهولم” ،مطال ًبــا بـــ “وضــع حــد لتدخــل إيــران فــي اليمــن
ومــا تشــكله مــن تهديــد لألمــن فــي مناطــق خليــج عــدن والبحــر األحمــر”(.)2
هــذه التصريحــات تُش ـ ّكل مؤشــرات وأدلــة جديــدة تثبــت الدعــم اإليرانــي المتوالــي للحوثييــن
للتملــص مــن االلتــزام ببنــود اتفــاق ســتوكهولم ،وذلــك إلدراك إيــران أن انســحاب الحوثييــن بموجــب
نــص االتفــاق مــن موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى إلــى شــمال طريــق صنعــاء ،مــع إعــادة
انتشــار للقــوات العســكرية اليمنيــة تحــت إشــراف أممــي ،يمنــع وصــول الدعــم العســكري اإليرانــي
للحوثييــن ،ويمنــح الحكومــة الشــرعية القــدرة علــى اســترداد بقيــة المحافظــات التــي مازالــت تخضع
لســيطرة الحوثييــن إذا مــا ســيطرت علــى مينــاء الحديــدة ،وهــذا مــن شــأنه التأثيــر علــى قواعــد
اللعبــة فــي اليمــن ضــد مصالــح الميليشــيات الحوثيــة المواليــة إليــران ويحــد مــن التأثيــر اإليرانــي
علــى المعادلــة اليمنيــة برمتهــا.
تــدرك إيــران ً
أيضــا أن خســارة الورقــة اليمنيــة فــي توقيــت شــديد التعقيــد تمــر بــه إيــران منــذ
تكثيــف الواليــات المتحــدة ضغوطهــا وتحركاتهــا الهادفــة إلــى تشــديد وإحــكام الحصــار علــى إيــران
بغيــة تعديــل ســلوك نظامهــا قــد يؤثــر علــى قوتهــا ونفوذهــا فــي بقيــة الملفــات اإلقليميــة وال ســيما
تنافســا أمريك ًيــا حــا ًدا بضغــط الواليــات المتحــدة علــى
فــي الملــف العراقــي الــذي تواجــه فيــه إيــران
ً
العــراق لاللتــزام بالعقوبــات األمريكيــة ضــد إيــران ،وفــي الملــف الســوري باتســاع هــوة التباينــات
((( المدينة ”.ببصمات إيرانية“ .الحوثي” يرفض السالم ويقصف مخيم نازحين في الخوخة”(http://cutt.us/B7fy9 ،)2019/1/16
(2) Debriefer.”Al-Yamani accuses Iran of inciting Houthis to breach Stockholm Agreement”( 2019-02-16), http://cutt.us/MKsn2
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الروســية اإليرانيــة وتصعيــد إســرائيل غاراتهــا الجويــة العســكرية بهــدف إخــراج الميليشــيات
اإليرانيــة مــن ســوريا علــى أقــل تقديــر مــن المواقــع المصنفــة تحــت شــعار حفــظ «األمــن القومــي
اإلســرائيلي» ،ولذلــك تُنــاور إيــران بالورقــة اليمنيــة تحس ـ ًبا أليــة ارتــدادات أو نجاحــات روســية أو
أمريكيــة أو إســرائيلية فــي بقيــة الملفــات اإلقليميــة العالقــة.
ومــا تصريــح الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي خــال كلمتــه فــي ذكــرى األربعيــن للثــورة
اإليرانيــة “دعمــت إيــران اليمــن لتواصــل طريقهــا”( )1إال دليـ ًـا علــى أهميــة الورقــة اليمنيــة لــدى
إيــران ،ولذلــك دفعــت بالحوثييــن نحــو الخــروج علــى الهدنــة باســتغاللها فــي مزيــد مــن التعزيــزات
العســكرية وإعــادة االنتشــار فــي المناطــق الحيويــة ،وشـ ّـن العديــد مــن الهجمــات الجويــة أبرزهــا
الهجمــات بواســطة طائــرة بــدون طيــار إيرانيــة الصنــع علــى قاعــدة العنــد الجويــة ممــا أدى إلــى
وفــاة رئيــس االســتخبارات العســكرية اليمنيــة محمــد صالــح الطمــاح فــي  13ينايــر  ،2019وقصــف
مخيمــات النازحيــن فــي الحديــدة وال ســيما مخيمــات مديريــة الخوخــة م َّمــا أدى إلــى خســائر فــي
األرواح والممتلــكات والمخيمــات.
ثانيا :اإلدانات األممية إليران لدعم الحوثيين
ً
يحمــل التقريــر األممــي الخــاص بأعضــاء فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن فــي األمــم المتحدة-سـلَّمه
فريــق الخبــراء إلــى رئيــس مجلــس األمــن الدولــي بتاريــخ  25يناير-2019إدانــات جديــدة تثبــت تــورط
إيــران فــي دعــم الحوثييــن فــي ربــوع الدولــة اليمنيــة ضــد الحكومــة الشــرعية باليمــن ،وتهــدد الســلم
واألمــن باليمــن ،كان أبرزهــا علــى النحــو التالــي (:)2
((( اقتصاد ”..در دوران قاجار و پهلوی دو سوم ایران جدا شد” (https://bit.ly/2Ia2Ul8 ،)۱۳۹۷/۱۱/۲۲
(2) United Nations, Security Council” Letter dated 25 January 2019 from the Panel of Experts on Yemen addressed to
the President of the Security Council”( 25 January 2019), http://cutt.us/vuv02
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1-1تلقــي رئيــس مــا يســمى المكتــب السياســي للحــراك الثــوري الجنوبــي فــادي باعــوم دع ًمــا مال ًيــا
مــن إيــران لتشــكيل حــراك مناهــض للحكومــة الشــرعية وزعزعــة األمــن واالســتقرار باليمــن.
2-2يواصــل الحوثيــون نشــر طائــرات بــدون طيــار صغيــرة ومتوســطة الحجــم مــن طــراز (قاصــف-
 )1فــي مناطــق متفرقــة باليمــن ،التــي تتميــز بنفــس خصائــص ومهــام الطائــرة اإليرانيــة الصنــع
(أبابيــل).
3-3خــال العــام  2017صــادرت المملكــة العربيــة الســعودية ســفينة محملــة بالوقــود بوثائــق مــزورة
لتجنــب عمليــات التفتيــش ،وهــي فــي طريقهــا إلــى رأس عيســى اليمنــي كانــت قادمــة مــن مينــاء
بنــدر عبــاس اإليرانــي ،وأن عائــدات بيــع الوقــود تســتخدم لتمويــل المجهــود الحربــي للحوثييــن ،وأن
عائــدات الوقــود التــي حصــل عليهــا الحوثيــون مــن إيــران عبــر مينــاء الحديــدة  4,73مالييــن طنــا
متريــا مــن ســبتمبر  2016إلــى أكتوبــر  2018بحجــم  169019ط ًنــا متر ًيــا شــهر ًيا ،ويوضــح ذلــك
أهميــة المينــاء بالنســبة للحوثييــن.
4-4اغتــال الحوثيــون الصحفــي اليمنــي محمــد عبــده العبســي لكونــه أعــد تقري ـ ًرا يثبــت تورطهــم
فــي اســتخدام عائــدات الوقــود فــي تمويــل عملياتهــم الحربيــة ،كمــا كشــف تقريــر العبســي عــن
تــورط ثــاث شــركات فــي هــذه األنشــطة وهــي (يمــن اليــف) التــي يملكهــا محمــد عبــد الســام
الناطــق الرســمي للحوثييــن ،و(أويــل برايمــر) التــي يملكهــا المقــرب مــن الحوثييــن دغســان محمــد
أن كيانــات وأفــرا ًدا مــن
دغســان و(بــاك غولــد) ،التــي يملكهــا علــي قرشــا ،وقــد ثبــت لــدى الفريــق َّ
أصــول إيرانيــة متورطيــن فــي عمليــة تمويــل الشــراء.
وفيمــا يتعلــق باألخطــاء الــواردة بتقريــر فريــق الخبــراء األممــي لقــوات التحالــف العربــي لدعــم
الشــرعية باليمــن أثنــاء االشــتباكات ،فنَّــد المتحــدث الرســمي باســم الفريــق المشــترك لتقييــم
الحــوادث فــي اليمــن المستشــار القانونــي منصــور المنصــور جميــع الفقــرات الــواردة فــي التقريــر
تجــاه التحالــف مؤك ـ ًدا ســامة اإلجــراءات المتعبــة مــن قــوات التحالــف التــي راعــت فيهــا جميــع
قواعــد االشــتباك العســكري والقانــون الدولــي اإلنســاني ( ،)1وهــذا دليــل علــى عــدم صــدق مزاعــم
ـأن قــوات التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن ال تراعــي
الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران بـ َّ
القوانيــن واألعــراف الدوليــة.
خالصــة
تكشــف هــذه التصريحــات الرســمية اليمنيــة واإلدانــات األمميــة إليــران بدعمهــا الحوثييــن عــن
مصداقيــة الروايــة التــي تــرى بــأن إيــران تجــد فــي تأليــب الصراعــات باإلقليــم بيئــة مواتيــة لتنفيــذ
مخططاتهــا ومشــاريعها التوســعية ومــن ثــ َّم إشــعال نيــران التوتــرات والصراعــات بيــن القــوى
المتنازعــة والمتصارعــة فــي أيــة بقعــة جغرافيــة تقــع ضمــن المجــاالت الحيويــة للمشــروع اإليرانــي
الواســع ،وهــذا مــا يفســر مســاعيها الدؤوبــة إلفشــال أي تحــركات أو مباحثــات أو اتفاقــات أو هــدن
إلرســاء أواصــر األمــن واالســتقرار باليمــن ،ولذلــك تقــف حجــرة عثــرة أمــام جهــود تنفيــذ بنــود
اتفــاق ســتوكهولم أو أيــة اتفاقــات جديــدة فــي المســتقبل إذ ثبــت تاريخ ًيــا أن إيــران وقفــت حائـ ًـا
دون تنفيــذ مخرجــات عمليــة الســام باليمــن وإفشــال مباحثــات الكويــت لحــل األزمــة اليمنيــة.
(1) Arab news,” Investigation into alleged mistakes in Yemen find coalition forces acted properly”( 17 January 2019),
http://cutt.us/KD4Nn
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الشــأن الدولي
يعد

الملف اإليراني واحدا من الملفات الساخنة
على الساحة الدولية ،وال سيما بعد انسحاب
الواليات المتحدة من خطة العمل المشتركة في مايو
 ،2018وأعادت فرض كافة العقوبات األمريكية على إيران.
وقد عكست التطورات على هذه الساحة منذ مطلع يناير
وحتى نهاية فبراير  2019طبيعة التحدي الذي يواجهه
النظام اإليراني ،إذ أدى التصعيد األمريكي المتواتر في إطار
إستراتيجية الضغوط القصوى التي تتبناها إدارة ترامب،
باإلضافة إلى التغييرات التي طرأت على الموقف األوروبي
في تقليص هامش المناورة أمام النظام اإليراني ،ودفعته
تفاديا لتقديم
إلى تبني خطاب بديل وسياسات بديلة
ً
تنازالت تؤثر على بقائه أو الذهاب لطاولة المفاوضات دون
أوراق مساومة حقيقية.
في هذا القسم يناقش الشأن الدولي ،عالقة إيران بكل
من الواليات المتحدة وأوروبا ،اإلضافة إلى تركيا كواحدة
من القوى اإلقليمية والدولية المؤثرة التي لديها
عالقات خاصة مع إيران ،وواحدة من دول الجوار الرئيسة،
التي تعول إيران عليها في مواجهة الضغوط والقيود
ً
فضل عن التطرق إلى عالقة
االقتصادية المفروضة عليها،
إيران بباكستان والهند ،حيث شهدت العالقات اإليرانية
معهما تطورات مهمة خالل الفترة األخيرة ال سيما
في ظل التوتر الهندي-الباكستاني والتنافس اإلقليمي
بينهما وآثاره المتباينة على العالقة مع إيران.
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إيـــران والواليــات المتحــدة
مــا تــزال المواجهــة والتصعيــد المتبــادل هــي الســمة الواضحــة للتفاعــات بيــن إيــران والواليــات
المتحــدة ،ويلقــي التقرير-فــي هــذا القســم-الضوء علــى مالمــح هــذا التصعيــد المتبــادل وتداعياتــه
علــى الطرفيــن ،وذلــك مــن خــال تنــاول الضغــوط األمريكيــة المكثفــة علــى إيــران ،فــي مقابــل
تكتيــكات المواجهــة اإليرانيــة لتفــادي الضغــوط األمريكيــة ،ودالالت ذلــك ونتائجــه.
أوال :السياسة األمريكية بين الضغط واالحتواء
واصلت الواليات المتحدة سياساتها التصعيدية تجاه النظام اإليراني ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1تكثيف الضغوط الداخلية على النظام اإليراني
تواصــل الواليــات المتحــدة سياســاتها ضــد النظــام خــال إثــارة الــرأي العــام الداخلــي ضــد النظــام
اإليرانــي والتشــكيك فــي كفــاءة النظــام وفاعليتــه ،وظهــر ذلــك فــي مخاطبــة الرئيــس األمريكــي
للشــعب فــي تغريــدة علــى موقــع تويتــر نشــرها فــي  11فبرايــر  2019باللغــة الفارســية يح ِّمــل فيهــا
النظــام المســؤولية عــن معانــاة الشــعب اإليرانــي ،ويتهمــه فيهــا بممارســة القمــع والتــورط فــي
اإلرهــاب والفســاد.

تواز ًيــا مــع مــا ســبق تل ـ ِّوح اإلدارة األمريكيــة بورقــة تغييــر النظــام ،وقــد صــرح جــون بولتــون
بقولــه إ َّن النظــام اإليرانــي اآلن بعــد مضــي أربعيــن عامــا مــن الثــورة مخيــر بيــن “تغييــر ســلوكياته
أو أن يكــون األمــر فــي نهايــة المطــاف للشــعب اإليرانــي لتحديــد مســار بــاده” ( ،)1ويعكــس هــذا
التصريــح عــدم اســتبعاد فكــرة تغييــر النظــام فــي إيــران ضمــن أولويــات الواليــات المتحــدة أو علــى
األقــل التلويــح بذلــك مــن أجــل إجبــار النظــام علــى القبــول بالشــروط األمريكيــة.
كمــا فرضــت وزارة الخزانــة عقوبــات جديــدة اســتهدفت باألســاس بعــض أنشــطة الحــرس
الثــوري اإلقليميــة ،ومنفــذي الهجمــات اإللكترونيــة واألنشــطة الســيبرانية كمــا يوضــح الجــدول رقــم
( .)3وتع ـ ّد العقوبــات الرافعــة األساســية التــي تعتمــد عليهــا إدارة ترامــب للضغــط علــى النظــام
اإليرانــي.
((( المصــدر :موقــع راديــو فــردا ،نخســتین توئیــت فارســی دونالــد ترامــپ دربــاره  ۴۰ســالگی انقــاب ایــران ۲۲ ،بهمــن  ،۱۳۹۷تاريــخ
االطــاع 6 :مــارس https://bit.ly/2BwG0Pc .2019
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التاريخ

العقوبات

 24يناير 2019

إدراج  4كيانــات وشــركتي طيــران علــى صلــة باحلــرس
الثــوري اإليرانــي ،منهــا “لــواء فاطميــون” و”لــواء
زينبيــون” ،اللــذان يديــران عمليــات فــي ســوريا إلــى
جانب نظام األس��د ،وش��ركتي طيران “”QESHM FARS
اإليرانيـ�ة ،و”  ”FLIGHT TRAVELاألرمنيـ�ة.

 13فبراير 2019

عقوبــات علــى  9أشــخاص وشــركتني علــى صلــة بإيــران
علــى خلفيــة اســتخدام احلــرس الثــوري اإليرانــي
مؤمتــرات شــركة “نيــو هوريــزون” جلمــع املعلومــات
االســتخباراتية وجتنيــد العمــاء .كمــا لوحــت الواليــات
املتحــدة بأنهــا ســتوجه اتهامــات إلــى  4إيرانيــن
الســتهدافهم موظفــن فــي احلكومــة األمريكيــة
بهجمــات إلكترونيــة.

املصــدر :إعــداد وحــدة الدراســات اإلقليميــة والدوليــة ،املعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة ،باالعتمــاد علــى املصــادر التاليــةhttps://bit.ly/2U3kdZI :
. ، https://bit.ly/2WhPhmj

وأخيــ ًرا تؤكــد عــدد مــن المؤشــرات علــى وجــود خطــط أمريكيــة ســرية لمواجهــة المشــروع
الفضائــي اإليرانــي ،أهمهــا تحميــل وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف الواليــات
المتحــدة بالمســؤولية عــن فشــل تجربــة إطــاق قمــر صناعــي مرتيــن خــال الفتــرة الماضيــة (،)1
وقــد أكــدت بعــض التقاريــر الدوليــة علــى أن اإلدارة األمريكيــة الحاليــة تعمــل علــى تنفيــذ خطــة
ســرية مدتهــا  11عا ًمــا إلحبــاط مشــروع الفضــاء والصواريــخ اإليرانيــة (.)2
 -2احتواء إيران على املستويني اإلقليمي والدولي
عــززت الواليــات المتحــدة مــن جهــود مواجهــة إيــران علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ،وذلــك مــن
أجــل اســتكمال عناصــر إســتراتيجية الضغــوط القصــوى ،التــي ركــزت بصــورة رئيســة علــى معالجــة
مســألة اإلجمــاع الدولــي بشــأن إيــران ،وتقويــض نفــوذ إيــران علــى المســتوى اإلقليمــي.
بدايــة عــززت الواليــات المتحــدة أطــر التعــاون الجماعــي لمواجهــة خطــر إيــران ،وقــد كان
مشــروع تشــكيل الناتــو العربــي محــورا لنقــاش وزيــارات واســعة منــذ مطلــع العــام 2019م ،إذ
((( موقــع راديــو فــردا ،ظریــف :احتمــال خرابــکاری آمریــکا در پرتــاب دو ماهــواره ایرانــی/۲۶ ،بهمــن ،۱۳۹۷/تاريــخ االطــاع 6 :مــارس
https://bit.ly/2S3CVM1 .2019
((( موقــع” إنتلــي تايــم” األمنــي ،جهــود الواليــات المتحــدة إلحبــاط برنامــج الفضــاء والصواريــخ اإليرانــي ليســت جديــدة 17 ،فبرايــر ،2019
تاريــخ االطــاع 6 :مــارس https://bit.ly/2S7L0zd .2019
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زار وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو بيــن  14 -8ينايــر  2019دول المنطقــة المرشــحة
لالنضمــام لهــذا الحلــف ،كمــا اســتكملت المشــاورات فــي العاصمــة واشــنطن فــي  22فبرايــر ،2019
لكــن ال تــزال المشــاورات قائمــة مــن أجــل تجــاوز بعــض النقــاط الخالفيــة التــي مــن أهمهــا :مبــدأ
األمــن الجماعــي الــذي ترفضــه الواليــات المتحــدة ،ومشــاركة إســرائيل فــي هــذا التحالــف ،واألزمــة
ً
فضــا عــن اســتقالة مهندســي هــذا التحالــف مــن مواقعهمــا بــإدارة ترامــب وهمــا:
الخليجيــة،
كيرســتن فونتنــروز ،المســؤول الكبيــر فــي البيــت األبيــض ومديــر شــؤون الخليــج بمجلــس األمــن
القومــي؛ وأنتونــي زينــي ،الجنــرال البحــري المتقاعــد (.)1
وفــي الســياق ذاتــه ،شــاركت الواليــات المتحــدة وبولنــدا فــي تنظيــم مؤتمــر دولــي لمواجهــة
خطــر إيــران ،حيــث اجتمــع وزراء خارجيــة وممثلــون عــن  62دولــة فــي وارســو فــي بولنــدا يومــي 13
و 14فبرايــر  ،2019وكان عنوانــه األســاس «العمــل علــى تحقيــق شــرق أوســط أكثــر أم ًنــا واســتقرا ًرا»
( ،)2وعنوانــه الضمنــي «مواجهــة خطــر إيــران» ،و ُعـ َّـد المؤتمــر جهـ ًدا دبلوماسـ ًيا أمريك ًيــا مه ًمــا فــي
إطــار إســتراتيجيتها تجــاه إيــران وتحديــدا تجــاه نشــاطها اإلقليمــي.
أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي فقــد دعمــت الواليــات المتحــدة جهودهــا لمواجهــة نفــوذ إيــران
اإلقليمــي ،تجســد ذلــك فــي زيــارة ترامــب المفاجئــة فــي نهايــة ديســمبر 2018م لقاعــدة “عيــن
األســد” الجويــة غــرب بغــداد ،التــي أعلــن خاللهــا أنــه ليــس لديــه أي خطــط لســحب قــوات بــاده
مــن العــراق ،وأنــه “يمكــن اســتخدام العــراق كقاعــدة إذا أردنــا أن نفعــل شــيئا فــي ســوريا” (،)3
لهــذا قامــت أمريــكا بنقــل بعــض قواتهــا المنســحبة مــن ســوريا إلــى العــراق واقتــرح ترامــب علــى
المســؤولين العراقييــن ،نقــل الجنــود األمريكييــن مــن ســوريا إلــى العــراق ،ليتمكــن مــن إعادتهــم إلــى
ســوريا فــي حالــة الضــرورة ،وطلــب مــن القــوات العراقيــة مرافقــة الجنــود األمريكييــن فــي العمليــات
التاليــة خــال الهجــوم علــى ســوريا .وقــد رفضــت بغــداد المقترحــات الثالثــة ،وأعلنــت أنهــا لــن
تســمح باســتغالل األراضــي العراقيــة ضــد أي دولــة ،وأنهــا لــن تشــارك فــي أيــة عمليــات خــارج
حدودهــا ضــد دول الجــوار ( .)4كمــا وتتَّهــم إيــران القــوات العســكرية األمريكيــة بإعــادة عناصــر
جماعــة مجاهــدي خلــق مــرة أخــرى إلــى العــراق واإلشــراف علــى تدريبهــم (.)5
كمــا زار بومبيــو العــراق فــي  9ينايــر  ،2018بهــدف الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لاللتــزام
بإســتراتيجية الضغــوط القصــوى األمريكيــة ضــد إيــران ،مــن خــال الضغــط علــى العراق لالســتغناء
عــن الغــاز اإليرانــي ،والبحــث عــن بدائــل ،وتقليــص أنشــطة الشــركات اإليرانيــة العاملــة فــي العــراق،
ً
عروضــا كبديــل عــن الغــاز اإليرانــي (.)6
ولتحقيــق هــذا الهــدف قدمــت شــركات الطاقــة األمريكيــة
وتوضــح السياســة األمريكيــة تجــاه العــراق أولويــة هــذا البلــد كأحــد ســاحات مواجهــة خطــر إيــران.
((( ســبوتنيك عربــي ،تفاصيــل مفاجئــة لصالــح إيــران ...انقســامات واســتقاالت تهــدد “الناتــو العربــي” ،تاريــخ االطــاع  27فبرايــر .2019
http://cutt.us/9Wl1l
((( وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،مكتــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة للنشــر الفــوري ،مذكــرة إعالمية( ،تاريــخ االطالع 27 :فبرايــر .2019
http://cutt.us/A8IOp
((( ســي إن إن ،ترامــب فــي زيــارة مفاجئــة للعــراق :ليــس لــدي خطــط لســحب القــوات األمريكيــة ،االطــاع فــي 27 :فبرايــر .2019
http://cutt.us/bECfC
((( صحيفة جمهوري إسالمي ،تالش برای فرار از بحران ،تاريخ االطالع 6 :مارس https://bit.ly/2LYxzzW .2019
((( صــدا وســيما ،حضــور نظاميــان امريکايــي در عــراق تهديــدي بــراي امنيــت منطقــه ،تاريــخ االطــاع 6 :مــارس .2019
https://bit.ly/2VBSeOH
((( المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة ،المخــاوف اإليرانيــة مــن الضغــوط األمريكيــة علــى العــراق ..مؤشــرات ودالالت ،تاريــخ االطــاع27 :
فبرايــر http://cutt.us/ZfBw6 .2019
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مــع هــذا تعانــي السياســة األمريكيــة تجــاه إيــران فــي ســوريا بعضــا مــن الغمــوض ،فبعدمــا قــرر
الرئيــس ترامــب ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســوريا بصــورة كاملــة ،وقــد ُقرئــت هــذه الخطــوة
األمريكيــة تجــاه ســوريا بوصفهــا ال تصــب فــي صالــح اإلســتراتيجية األمريكيــة التــي تســتهدف
ً
فراغــا ســيتيح إليــران تعزيــز
إن االنســحاب ســيترك خلفــه
الحــد مــن نفــوذ إيــران اإلقليمــي ،إذ َّ
وجودهــا ونفوذهــا علــى هــذه الســاحة ( ،)1لكــن ترامــب أعــاد تقييــم موقفــه بعــد ضغــوط مــن عناصــر
إدارتــه اضطرتــه إلــى وجــود محــدود للقــوات األمريكيــة بحيــث يتــم الحفــاظ علــى المصالــح وطمأنــة
الحلفــاء.
وعلــى الســاحة الدوليــة ،بذلــت الواليــات المتحــدة جهــو ًدا مكثفــة مــن أجــل التأثيــر علــى الموقف
األوروبــي تجــاه إيــران ،وتحدي ـ ًدا مســألة البقــاء فــي االتفــاق النــووي وخطــة مســاعدة إيــران علــى
مواجهــة العقوبــات األمريكيــة التــي أعيــد فرضهــا بعــد االنســحاب مــن االتفــاق النــووي.
فمــن جهــة ضغطــت الواليــات المتحــدة علــى األطــراف األوروبيــة لالنســحاب مــن االتفــاق
النــووي واالتفــاق مــع القيــادة األمريكيــة للتصــدي إليــران ،إذ كان هــذا مطل ًبــا دعــا إليــه نائــب
الرئيــس األمريكــي مايــك بنــس صراحــة فــي  16فبرايــر  2019فــي مؤتمــر ميونيــخ األمنــي الخامــس
والخمســين للــدول األوروبيــة (.)2
ومــن ناحيــة أخــرى ،هــددت الواليــات المتحــدة الــدول األوروبيــة بالتعــرض للعقوبــات فــي حــال
تــم تبنــي نهــج أوروبــي أو توفيــر آليــات تســاعد إيــران فــي التغلــب علــى العقوبــات األمريكيــة،
كتدشــين آليــة للتعامــات الماليــة يمكــن لهــا تقديــم مســاعدات اقتصاديــة خــارج نطــاق االســتثناءات
األمريكيــة المعلنــة.
إجمـ ً
إن اإلدارة األمريكيــة مــا تــزال تواصــل جهودهــا للضغــط علــى النظــام
ـال ،يمكــن القــول َّ
اإليرانــي ،عبــر سياســات تســتهدف الداخــل اإليرانــي وسياســات أخــرى خارجيــة مــن أجــل الحــد
مــن نفــوذ إيــران وعزلهــا دول ًيــا ،وتســبب هــذه السياســة ارتبــا ًكا كبي ـ ًرا للنظــام اإليرانــي ،وتفــرض
إن إيــران تمــر
عليــه تحديــات باعتــراف قيــادات النظــام نفســه ،كالرئيــس حســن روحانــي الــذي قــال َّ
بأســوأ حاالتهــا منــذ أربعيــن عامــا ،وهــو األمــر الــذي يعنــي أن الضغــوط األمريكيــة تؤتــي ثمارهــا
وتحقــق بعــض األهــداف األمريكيــة (.)3
((( معهــد دراســات األمــن القومــي ،تبعــات االنســحاب األميركــي مــن ســوريا علــى إســرائيل ،تاريــخ االطــاع 6 :مــارس .2019
https://goo.gl/5WVihs
((( وكالــة المراســلين الشــباب ،نظــر بعیدینــژاد دربــاره سیاســت جدیــد آمریــکا در قبــال برجــام ،تاريــخ االطــاع 6 :مــارس .2019
https://bit.ly/2SH4ik7
((( روحانــي فــي اعتــراف “قــاس” ..نواجــه أصعــب أزمــة منــذ  40عــام ،ســكاي نيــوز عربيــة ،االريــخ االطــاع 6 ،مــارس 2019م،
http://cutt.us/Fs3qI
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ثانيا :المحاوالت اإليرانية لتفادي الضغوط األمريكية
ً
تتحســب إيــران إلــى السياســة األمريكيــة التــي ترمــي إلــى جرهــا لطاولــة التفــاوض تحــت وقــع
الضغــوط والعقوبــات؛ لــذا يبــذل النظــام جهــودا مختلفــة مــن أجــل إحبــاط اإلســتراتيجية األمريكيــة،
وفــي هــذا الســياق ر َّدت إيــران علــى السياســة األمريكيــة بالخطــوات اآلتيــة:
 -1القوة الصاروخية كأداة ردع أمام العقوبات
ت ُعــ ُّد إيــران القــوة الصاروخيــة عنصــر قــوة للدولــة ،كمــا أنهــا توظفهــا بوصفهــا أحــد أدوات
الــردع الرئيســة فــي إطــار إســتراتيجية مقاومــة الضغــوط الخارجيــة واألمريكيــة تحديــدا ،بوصــف
ً
مجــال لتجــاذب
هــذا الملــف أحــد ملفــات الخــاف ،لهــذا كانــت التجــارب التــي جــرت مؤخــ ًرا
التصريحــات التصعيديــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن األمريكــي واإليرانــي .ويوضــح الجــدول رقــم ()4
التجــارب الصاروخيــة اإليرانيــة خــال شــهري ينايــر وفبرايــر .2019
إن إيــران تســتعرض قوتهــا العســكرية مــن خــال التجــارب الصاروخيــة وهــي ترســل خاللهــا عدة
َّ
رســائل أهمهــا :إثــارة مخــاوف الواليــات المتحــدة فــي حــال التفكيــر فــي اســتهداف إيــران عســكر ًيا،
وإثــارة مخــاوف دول المنطقــة مــن أي تصعيــد تجــاه إيــران ،وإثــارة مخــاوف األوروبييــن مــن تهديــد
األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة ككل إذا مــا تــم تضييــق الخنــاق علــى إيــران.
جدول رقم ( )4يوضح التجارب الصاروخية اإليرانية خالل شهري يناير  /فبراير 2019

التاريخ

احلدث

 15يناير

فشل جتربة إطالق قمر اصطناعي إلى الفضاء

 2فبراير

إجراء جتربة ناجحة على صاروخ جديد يصل مداه
إلى أكثر من  1350كلم

 4فبراير

إجراء جتربة إطالق صاروخ الباليستي باسم
(خرمشهر )2

 6فبراير

محاولة ثانية إلطالق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

 24فبراير

جناح إطالق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية
اإليرانية من طراز غدير

املصدر :إعداد املعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة).

مــن جهــة ثانيــة ،يحــاول النظــام اإليرانــي الحــد مــن أثــر العقوبــات األمريكيــة ،إذ يراهــن النظــام
علــى توفيــر العملــة األجنبيــة مــن خــال الهنــد وكوريــا الجنوبيــة والصيــن -الــدول المســتثناة مــن
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العقوبــات األمريكية-لمــدة ســتة أشــهر منــذ الخامــس مــن نوفمبــر  .)1( 2018كمــا يعــول النظــام علــى
تفعيــل آليــة المدفوعــات التــي دشــنتها دول الترويــكا األوروبيــة مطلــع فبرايــر ( 2019إنســتكس)
مــن أجــل تســهيل تعامــات إيــران الماليــة مــع العالــم ،والحصــول علــى عائــدات بيــع النِّفــط لتوفيــر
الســلع األساســية واألدويــة المســتوردة مــن الخــارج.
 -2تعزيز احلضور اإلقليمي والدولي
يواصــل النظــام اإليرانــي دعــم عالقــات التعــاون مــع دول الجــوار للتغلــب علــى العقوبــات ،وفــي هــذا
اإلطــار اتفــق النظــام مــع كل مــن تركيــا والعــراق علــى تطويــر التبــادالت التجاريــة وتعزيــز العالقــات
مــع الجيــران اآلخريــن ( .)2وقــد جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف إلــى
انعكاســا لهــذا التوجــه ،وهــي الزيــارة
العــراق بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو
ً
التــي عكســت أهميــة وأولويــة العــراق ضمــن إســتراتيجية إيــران اإلقليميــة ،إضافــة إلــى توثيــق
العالقــة مــع الجــارة أرمينيــا ،إذ توجــد مصالــح مشــتركة وتعــاون فــي مجــال الطاقــة والمناطــق
الحــرة والتبــادل التجــاري ،واتضحــت أهميــة العالقــة مــع زيــارة رئيــس وزراء أرمينيــا إليــران ( ،)3وال
شــك أن دول الجــوار تتيــح إليــران نوافــذ إقليميــة أخــرى لتعزيــز جهودهــا فــي مواجهــة العقوبــات
األمريكيــة وال ســيما فيمــا يتعلــق بتصديــر النِّفــط أو تســهيل التعامــات الماليــة.
ولتأكيــد مكانتهــا اســتضافت إيــران “المؤتمــر الدولــي للدفــاع واألمــن فــي غــرب آســيا” فــي
طهــران ،ويعكــس ذلــك أهميــة خاصــة فــي مواجهــة سياســة الواليــات المتحــدة التــي تحــاول حصــار
إيــران وعزلهــا دوليــا (.)4
مــن جهــة أخــرى ،تعــزز إيــران دورهــا علــى الســاحة الســورية مــن خــال تكثيــف التعــاون مــع
روســيا وتركيــا ،وال ســيما بعــد إعــان ترامــب عــن ســحب قواتــه مــن ســوريا ،وتحتــل ســوريا أهميــة
خاصــة فــي إســتراتيجية المقاومــة التــي تتبناهــا إيــران .وقــد جســدت زيــارة الرئيــس الســوري
بشــار األســد إليــران فــي  25فبرايــر  2019هــذه األهميــة .أمــا علــى الســاحة الدوليــة يواصــل
النظــام الضغــط علــى األطــراف األوروبيــة لتفعيــل آليــة المدفوعــات الماليــة ،التــي أعلنــت عنهــا دول
الترويــكا فــي  31ينايــر  ،2019لكــن رغــم أهميــة اإلعــان عــن هــذه اآلليــة لكنهــا لــم تدخــل حيــز
التنفيــذ ،وال تــزال مقيــدة بالعقوبــات األمريكيــة وبالتالــي لــن تســتفيد منهــا إيــران ،األمــر الــذي أثــار
شــكوك المســؤولين فــي صــدق نوايــا األوروبييــن.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــاركت إيــران فــي مؤتمــر ميونــخ لألمــن فــي ألمانيــا ،وهــو أكبــر منتــدى
دولــي لمناقشــة قضيــة األمــن العالمــي ،الــذي يحتــل فيــه األمــن فــي الشــرق األوســط أهميــة خاصــة،
وحاولــت إيــران أن تســتفيد مــن مشــاركتها فــي هــذا المؤتمــر للتغطيــة علــى مخرجــات مؤتمــر وارســو
وتوجهاتــه ،مســتفيدة مــن بعــض المواقــف األوروبيــة المعارضــة للموقــف األمريكــي مــن إيــران.
وأخي ـ ًرا ،زار ظريــف الهنــد وشــارك فــي المنتــدى االقتصــادي اإليرانــي -الهنــدي وألقــى كلمــة
فــي مؤتمــر “رايســينا” الدولــي ،وكانــت النتيجــة األولــى لهــذه الزيــارة هــي :إنشــاء فــرع مــن بنــك
((( موقــع آفتــاب ،رئیــس بانــک مرکــزی :آغــاز دور جدیــدی از جنــگ روانــی آمریــکا علیــه ایــران ،تاريــخ االطــاع 27 :فبرايــر .2019
https://bit.ly/2Hcsu8C
((( المرجع السابق.
((( وكالــة أنبــاء إينــا ،حــوار حصــري إلرنــا مــع رئيــس الــوزراء األرمينــي باشــينيان :العالقــات مــع إيــران جــزء مهــم مــن السياســة الخارجيــة
ألرمينيــا ،تاريــخ االطــاع  27فبرايــر http://cutt.us/c83L .2019
((( وكالــة أنبــاء ايســنا ،شــمخانی :در ســفرم بــه افغانســتان ،آمریــکا بــرای مذاکــره بــا ایــران اعــام آمادگــی کــرد ،تاريــخ االطــاع 6 :مــارس
https://goo.gl/zFTxpi .2019
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باســارجاد فــي الهنــد حتــى يتــم متابعــة العالقــات بيــن البلديــن عبــر هــذا البنــك باإلضافــة إلــى
البنــك المركــزي (.)1
وتكشــف تحــركات النظــام اإليرانــي عــن أهميــة المحــدد األمريكــي كمحــدد لتوجهــات صانــع
القــرار اإليرانــي ،فالنظــام يجتهــد فــي محاولــة الحــد مــن أثــر العقوبــات األمريكيــة ،ومحاولــة التغلب
إن التفاعــات
علــى القيــود التــي تفرضهــا السياســة األمريكيــة تجــاه النظــام؛ لهــذا يمكــن القــول َّ
اإليرانيــة دول ًيــا فــي أغلبهــا تتــم كــرد فعــل علــى السياســة األمريكيــة ،وحتــى اآلن تمكــن النظــام مــن
أن يضــع نفســه كرقــم مهــم فــي المعادلــة اإلقليميــة وإلــى حــد مــا نجــح فــي الحركــة فــي مســاحة
الفــراغ بيــن الموقفيــن األمريكــي واألوروبــي مســتفي ًدا مــن الموقــف القانونــي لالتفــاق النــووي ومــن
حــرص أوروبــا علــى احتــواء إيــران والســيطرة علــى ردود أفعالهــا ،ومــع هــذا ال تــزال تكتيــكات
النظــام اإليرانــي محــل اختبــار.
النتائج والتداعيات
1-1مــن الواضــح أن الواليــات المتحــدة تســعى إلــى تعزيــز إســتراتيجيتها إلرغــام إيــران علــى الجلــوس
إلــى طاولــة التفــاوض ،مــن خــال الصرامــة األمريكيــة فــي تطبيــق العقوبــات القصــوى علــى إيــران،
ً
ضغوطــا علــى الحكومــة العراقيــة
والحــد مــن فــرص التغلــب علــى هــذه العقوبــات ،وبالتالــي مارســت
مــن أجــل االلتــزام بالعقوبــات األمريكيــة ،كمــا ضغطــت علــى دول االتحــاد األوروبــي.
2-2نجحــت الواليــات المتحــدة فــي التأثيــر علــى الموقــف األوروبــي ،وجــاء اإلعــان عــن آليــة
المدفوعــات إنســتكس التــي أعلنــت عنهــا دول الترويــكا بــا إجمــاع أوروبــي ،وولــدت معطلــة إذ لــم
تدخــل حيــز النفــاذ ،كمــا أنهــا تبــدو بــا جــدوى ألنهــا لــن تقــدم دعــم حقيقــي إليــران ،باعتبــار أن
التبــادالت التجاريــة مــن خاللهــا ال تتعــدى مــا هــو مســموح بــه أصـ ًـا مــن جانــب الواليــات المتحــدة،
بمعنــى أنهــا تقتصــر فــي مرحلتهــا األولــى علــى المــوا ّد اإلنســانية والطبيــة ،ومِ ــن ثَـ َّم فإنهــا ال ترقــى
إلــى طمــوح اإليرانييــن الذيــن يــرون أهميتهــا فــي أن تشــمل عائــدات أمــوال النِّفــط اإليرانيــة ،ويمكــن
القــول إنهــا ســتلعب دو ًرا فــي إحبــاط العقوبــات األمريكيــة.
3-3كمــا نجحــت الواليــات المتحــدة فــي حشــد دبلوماســي دولــي واســع النطــاق فــي وارســو ،وأصبــح
هــذا المســار عملي ـ ًة مســتمرة لمتابعــة حالــة االســتقرار فــي الشــرق األوســط ،مــن خــال إعالنــه
عــن إنشــاء مجموعــات عمــل دوليــة ســتدفع الزخــم نحــو حلــول ملموســة فــي المجاالت المتعلقــة
باالســتقرار فــي المنطقــة ،وقــد يعقــد اجتماعــات دوريــة فــي بلــدان مختلفــة ،واســتفادت الواليــات
المتحــدة مــن هــذا المســار فــي التأثيــر علــى وحــدة الموقــف األوروبــي ،كمــا أنهــا تهيــئ البيئــة
الدوليــة علــى مــا يبــدو الســتكمال إســتراتيجيتها فــي الضغــط علــى إيــران وخلــق قــدر أكبــر مــن
اإلجمــاع الدولــي تجــاه سياســتها.
4-4مــن جهتهــا تتحســب إيــران للخطــوات األمريكيــة ،وتعطــي أولويــة إلســتراتيجية المقاومــة فــي
الداخــل ،خــال توحيــد الجبهــة الداخليــة وتحقيــق التماســك ومحاولــة الحــد مــن آثــار العقوبــات
االقتصاديــة علــى الشــعب اإليرانــي مــن أجــل صيانــة شــرعية النظــام والحفــاظ علــى االســتقرار،
وتفويــت الفرصــة علــى األمريكييــن الذيــن يراهنــون علــى أن الضغــوط الداخليــة قــد تفــرض علــى
النظــام الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات ،فــي الوقــت ذاتــه الــذي تقــوم فيــه إيــران بتنشــيط برنامــج
((( على حيدري ،وكالة تسنيم ،سفر ظریف به عراق و نگرانیهای واشنگتن ،وكالة أنباء تسنيم ،تاريخ االطالع 6 :مارس .2019
https://bit.ly/2sq3GQs
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صواريخهــا الباليســتية ،والقيــام بالمنــاورات العســكرية بالقــرب مناطــق انتشــار القــوات األمريكيــة
وتحديــدا فــي الخليــج ،وذلــك تحس ـ ًبا لمواجهــة قــد تحتــاج فيهــا إيــران إلــى الضغــط عبــر ورقــة
اســتقرار الخليــج العربــي وحريــة المالحــة فيــه ،فضـ ًـا عــن بعــث رســائل لجهــات دوليــة وإقليميــة
بخطــورة تضييــق الخنــاق علــى إيــران.
5-5تعــزز إيــران حضورهــا فــي العــراق وظهــر ذلــك فــي الزيــارة التــي قــام بهــا ظريــف إلــى العــراق
عقــب زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،وتســعى لمــلء الفــراغ الــذي قــد ينجــم عــن االنســحاب
األمريكــي مــن ســوريا فضـ ًـا عــن االســتمرار فــي دعــم مشــروع التواصــل الجغرافــي بيــن طهــران
وبيــروت ،ويفيــد هــذا الحضــور اإلقليمــي القــوي إيــران فــي امتــاك أوراق ضغــط وســاحات مواجهــة
وإربــاك للمنطقــة والعالــم خــارج الحــدود ،بحيــث تؤثــر مــن خاللهــا علــى مواقــف الواليــات المتحــدة
وتحــول دون أي تصعيــد أمريكــي غيــر محســوب.
6-6ال تــزال إيــران تراهــن علــى بقــاء الصفقــة النوويــة ،رغــم أن األوربييــن لــم يقدمــوا ضمانــات
ـإن اإليرانييــن ال يزالــون متمســكين بالعالقــة مــع أوروبــا وباالتفــاق
للحفــاظ علــى هــذه الصفقــة فـ َّ
النــووي ،وذلــك للحيلولــة دون انضمــام األطــراف األوروبيــة إلــى األمريكييــن وتكثيــف الضغــوط علــى
إيــران ،وكذلــك كســب الوقــت لحيــن حــدوث تغييــر فــي صالــح إيــران والس ـ َّيما أن النظــام ال يــزال
قــادرا علــى التكيــف مــع العقوبــات.
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إيـــران وأوروبــــا
تصاعــدت الخالفــات بيــن إيــران ودول االتحــاد األوروبــي خــال شــهري ينايــر وفبرايــر 2019م ،وذلــك
علــى خلفيــة غمــوض الموقــف األوروبــي بشــأن تنفيــذ خطــة إنقــاذ الصفقــة النوويــة ،التــي اتفــق
عليهــا الطرفــان بعــد االنســحاب األمريكــي مــن خطــة العمــل المشــتركة فــي مايــو 2018م ،بــل زاد مــن
حــدة التصعيــد تغيــر الموقــف األوروبــي ،وربطــه بيــن تقديــم ضمانــات أوروبيــة إليــران وبيــن تحقيــق
عــدد مــن الشــروط ،تــرى إيــران أنهــا تضــر بمركزهــا فــي مواجهــة الضغــوط األمريكيــة ،وال تحقــق
ســوى األهــداف األمريكيــة ولكــن بطريقــة غيــر مباشــرة.
أوال :أوروبا وسياسة العصا والجزرة تجاه إيران
حماســا لمواجهــة الموقــف األمريكــي مــن االنســحاب
بعدمــا كانــت دول االتحــاد األوروبــي تبــدي
ً
أحــادي الجانــب مــن االتفــاق النــووي ،أعــادت الــدول األوربيــة بنــاء موقفهــا مــع إيــران َوف ًقــا لمعادلــة
وشــروط جديــدة ،ويمكــن توضيــح أهــم مالمــح الموقــف األوروبــي علــى ذلــك مــن خــال تنــاول
العناصــر اآلتيــة:
 -1عودة الضغوط األوروبية على إيران
بــدأت مــع بدايــة العــام 2019م مالمــح موقــف أوروبــي جديــد ،وقــد عكــس البيــان الــذي صــدر عــن
االتحــاد فــي الرابــع مــن فبرايــر 2019م مالمــح هــذا الموقــف األوروبــي مــن إيــران ،إذ أشــار البيــان
إلــى المخــاوف األوروبيــة المتعلقــة ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية وتدخــات إيــران اإلقليميــة
والتــزام إيــران بتعهداتهــا فــي إطــار اال ِّتفــاق النــووي وأنشــطة طهــران العدائيــة فــي بعــض العواصــم
األوروبيــة ،وحــثّ البيــان إيــران علــى تمريــر وتنفيــذ القوانيــن الالزمــة فــي ســياق تنفيــذ التزاماتهــا
ضمــن إجــراءات مجموعــة العمــل الماليــة .FATF
وفــي الوقــت نفســه ،أ َّكــد البيــان دعــم االتحــاد ،لال ِّتفــاق النــووي ،وأشــاد بالتــزام إيــران ببنــوده،
وانتقــد االنســحاب األمريكــي منــه والعقوبــات األمريكيــة علــى إيــران ،وأ َّكــد مســاعدة إيــران فــي
االســتفادة مــن المصالــح واســعة النطــاق ضمــن اال ِّتفــاق النــووي ،واعتبــر أن إطــاق آليــة خاصــة
كمؤسســة خاصــة ،الغــرض منهــا هــو التأثيــر اإليجابــي علــى
ـجلتها فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا
سـ َّ
َّ
()1
التبــادل التجــاري واالقتصــادي مــع إيــران .
مــن الواضــح أن األوربييــن يمســكون العصــا مــن المنتصــف ،ويســاومون اإليرانييــن مــن خــال
سياســة العصــا والجــزرة ،إذ أصبــح تنفيــذ ضمانــات الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي مرهونــة
بالموافقــة اإليرانيــة علــى عــدد مــن الشــروط ،مــن أهمهــا التصديــق علــى لوائــح مجموعــة العمــل
المالــي الدوليــة  ،FATFوالوصــول التفــاق بشــأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية ،ودور إيــران اإلقليمي
وملفــي اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان.
وفيمــا يخــص ملــف الصواريــخ الباليســتية ،كشــفت تصريحــات لوزيــر الخارجيــة الفرنســي عــن
مفاوضــات مفتوحــة مــع الطــرف اإليرانــي حــول هــذا الملــف ،ويبــدو أن إيــران لــم تتجــاوب معهــا؛
ممــا دفــع وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لــو دريــان إلــى التهديــد بـ«فــرض فرنســا عقوبــات
َّ
((( موقــع راديــو فــردا ،االتحــاد األوروبــي يعــرب عــن “قلقــه الشــديد” مــن أنشــطة الصواريــخ البالســتية اإليرانيــة ،تاريــخ االطــاع 7 :فبراير
https://bit.ly/2Sf5oU8 .2019

تقريرالحالة اإليرانية
يناير  -فبراير ٢٠١٩
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جديــدة علــى إيــران ،مــا لــم يتحقّــق تقــ ُّدم فــي محادثــات بشــأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية
اإليرانــي»( .)1ويُ َعـ ّد فتــح ملفــات مــن قبيــل البرنامــج الصاروخــي فــي ظــل هــذه الظــروف مــن وجهــة
ً
ضغوطــا قصــوى نتيجــة العقوبــات
نظــر إيــران مســا َوم ًة أوروبيــة فــي لحظــة تعانــي فيهــا إيــران
األمريكيــة منــذ بدايــة 2019م.
أمــا فيمــا يخــص ملــف العقوبــات فقــد عبــرت أوروبــا عــن نقــل مبعوثيــن أوروبييــن مــن فرنســا
وبريطانيــا وألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا وبلجيــكا لنظرائهــم اإليرانيييــن فــي اجتمــاع بــوزراة
الخارجيــة اإليرانيــة مخــاوف أوروبــا ،مــن خــال رســالة مفادهــا أن أوروبــا لــم تعــد قــادرة علــى
تحمــل تجــارب الصواريــخ الباليســتية فــي إيــران ومؤامــرات االغتيــال علــى األراضــي األوروبيــة
ونتيجــة للموقــف اإليرانــي الســلبي مــن هــذه الرســالة؛ فقــد أقــر االتحــاد األوروبــي عقوبــات علــى
إيــران فــي التاســع مــن ينايــر 2019م ،وشــملت العقوبــات تجميــد أمــوال وأصــول ماليــة أخــرى
تابعــة لــوزارة االســتخبارات اإليرانيــة وأفــراد تابعيــن لهــا ،بدعــوى تــو ُّرط دبلوماســيين إيرانييــن فــي
التخطيــط لعمليــات إرهابيــة فــي هولنــدا والدنمــارك وفرنســا( .)2وعــززت هــذه العقوبــات شــكوك
أن الخطــة األوروبيــة إلنقــاذ اال ِّتفــاق فــي هــذه األثنــاء كانــت متعثــرة.
إيــران ،وال ســيما َّ
جدول رقم ( )5اإلجراءات والعقوبات األوروبية ضد إيران خالل يناير /فبراير 2019
التاريخ

اإلجراءات

 9يناير

أدرج االحتــاد األوروبــي إيرانيــن اثنــن وإدارة األمــن الداخلــي التابعــة لــوزارة
االســتخبارات اإليرانيــة علــى قائمــة اإلرهــاب اخلاصــة باالحتــاد ،علــى خلفيــة
اتهامــات لهــذه األطــراف بالتخطيــط لعمليــات إرهابيــة فــي بعــض الــدول
األوروبيــة

 15يناير

شــخصا لالشــتباه فــي متريــره بيانــات لوكالــة
اعتقلــت الســلطات األملانيــة
ً
مخابراتيــة إيرانيــة.

املصدر :تصميم املعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة).

كمــا ألغــت الحكومــة األلمانيــة تصريــح التشــغيل الخــاص بشــركة “ماهــان أيــر” الجويــة
اإليرانيــة فــي العاصمــة برليــن فــي  22ينايــر 2019؛ ألســباب تتعلــق بالســامة ولالشــتباه فــي أن
الشــركة تُســتخدم ألغــراض عســكرية ،ولــم ت ُكــن تلــك المــرةَ األولــى التــي تتخــذ فيهــا ألمانيــا ودول
أوروبيــة أخــرى إجــرا ًء مــن هــذا النــوع ،إذ حظــرت ألمانيــا فــي  22ديســمبر  2018رحــات طيــران
شــركة «ماهــان إيــر» اإليرانيــة لتورطهــا فــي نقــل جنــود وســاح مــن الحــرس الثــوري إلــى ســوريا(.)3
(1)Armedia, France Ready to Impose Sanctions on Iran, 25 JAN .2019, accessed on: 29 Jan 2019. http://cutt.us/mmL74
((( فرانــس  ،24عقوبــات أوروبيــة علــى إيــران بعــد اتهامهــا بالتخطيــط الغتيــال معارضيــن فــي دول االتحــاد ،وصول فــي  17فبرايــر .2019
http://cutt.us/PStzD
(3) Premium times, Bowing to U.S. pressure, Germany bans Iran airline from its airspace, January 21, 2019, accessed on: 6
Feb. 2019. http://cutt.us/Zjcro
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وفــي إطــار الضغــوط مــن جانــب بعــض األطــراف األوروبيــة علــى إيــران اســتضافت العاصمــة
البولنديــة وارســو مؤتمـ ًرا فــي  13و 14فبرايــر  2019دعــت إليــه الواليــات المتحــدة وبولندا ،وشــارك
فيــه أكثــر مــن  60دولــة ،وكانــت تدخــات إيــران اإلقليميــة ومــا تمثلــه مــن خطــر علــى االســتقرار
اإلقليمــي أحــد العناويــن الرئيســة للمؤتمــر ،وشــارك عــدد مــن الــدول األوروبيــة فــي المؤتمــر،
وشــاركت الواليــات المتحــدة الــدول األوروبيــة مخاوفهــا مــن خطــورة الــدور اإليرانــي وســبل مواجهــة
هــذا الخطــر(.)1
ويُ َعــ ّد هــذا المؤتمــر مؤشــ ًرا آخــر علــى وجــود تغ ُّيــرات أوروبيــة غيــر مط ْم ِئنَــة إليــران ،فقــد
نظــرت إيــران إلــى هــذا المؤتمــر علــى أنــه تحـ ُّرك أمريكــي يســتهدف ضــرب جوهــر سياســة االتحــاد
األوروبــي تجــاه إيــران ،وسياســة اســتقطاب أمريكيــة لعــدد مــن األطــراف األوروبيــة ،فضـ ًـا عــن
أنــه قــد يســهم فــي بلــورة وجهــات نظــر متباينــة علــى الصعيــد األوروبــي بمــا يحفــز االنقســام
األوروبــي حــول إيــران ،وربمــا ورقــة ضغــط مــن أجــل وقــف تعــاون األوروبييــن مــع اإليرانييــن وإحبــاط
خصوصــا أن الدعــوة إلــى المؤتمــر صاحبهــا تهديــد
مســاعيهم للحفــاظ علــى اال ِّتفــاق النــووي،
ً
البيــت األبيــض الــدول األوروبيــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة إذا مــا حاولــت االلتفــاف علــى العقوبــات
األمريكيــة ض ـ ّد إيــران(.)2
شكل رقم ( :)5بومبيو أثناء مشاركته في مؤمتر وارسو

املصدرhttps://bit.ly/2Tj2Ak8 :

“ -2آلية التعامل املالي (إينستكس)” دعم أوروبي غير مؤثر
فشــل االتحــاد األوروبــي خــال اجتمــاع مجلســه األخيــر فــي  28ينايــر  2019فــي الوصــول إلــى
إجمــاع بشــأن اإلعــان عــن آليــة التعامــل المالــي ( ،)3()SPVلهــذا لــم تجــد دول الترويــكا األوروبية من
بُـ ٍّـد ســوى اإلعــان عــن آليــة تبــا ُدل مالــي «آليــة دعــم المبــادالت التجاريــة» (إينســتكس )INSTEX -؛
((( وزارة الخارجيــة األمريكيــة (مكتــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة) ،بيــان الرئيســين المشــاركين باالجتمــاع الــوزاري لتعزيز مســتقبل
الســام واألمــن فــي الشــرق األوســط ،تاريــخ االطــاع 17 :فبرايــر http://cutt.us/mlW8Z .2019
((( روســا اليــوم ،إدارة ترامــب تحـ ّذر األوروبييــن مــن االلتفــاف علــى العقوبــات ضـ ّـد إيــران ،تاريــخ االطــاع 30 :ينايــر http://cutt. .2019
us/GvVDa
يهدد االتفاق على اآللية المالية مع إيران ،تاريخ االطالع 30 :يناير http://cutt.us/xPDsV .2019
((( إرم نيوز ،خالف أوروبي ّ
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ُ
واضط ـ َّرت وفــا ًء بالتزاماتهــا إلنقــاذ التفاهمــات األوروبيــة إلــى الحفــاظ علــى اال ِّتفــاق النــووي ،إذ
أعلنــت كل مــن ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا علــى هامــش اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول األوروبيــة
فــي بوخارســت فــي  31ينايــر  2019تدشــين اآلليــة الماليــة األوروبيــة لمواصلــة التجــارة مــع إيــران،
وأُط ِلـ َق عليهــا اســم «آليــة دعــم المبــادالت التجاريــة» أو (إينســتكس  ،)INSTEX -واختيـ َرت العاصمــة
الفرنســية باريــس مق ـ ًّرا لهــذه األداة ،علــى أن يديرهــا خبيــر مصرفــي ألمانــي وتتــرأس المملكــة
المتحــدة مجلــس اإلشــراف.
ـإن الــدول الثــاث خــال
وبحســب البيــان الــذي أعلنــه وزراء خارجيــة دول الترويــكا األوروبيــة ،فـ َّ
الخطــوة األولــى ســتدعم الصفقــات التجاريــة المشــروعة ،مــع التركيــز علــى القطاعــات األساســية
للشــعب اإليرانــي ،مثــل منتجــات األدويــة والمنتجــات الطبيــة والمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة ،وأن
نشــاطها سيتوســع تدريج ًّيــا علــى مســتوى األنشــطة والشــركاء .وربــط البيــان بيــن عمــل اآلليــة
الجديــدة والتــزام النظــام اإليرانــي المعاييــر األكثــر صرامــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ( ،)AML/CFTمــع مراعــاة عقوبــات االتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة ،وســرعة تنفيــذ
جميــع لوائــح مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة .)1( FATF
بهــذا تو ِّفــر إينســتكس للبنــوك والشــركات األوروبيــة قنــاة تجاريــة جديــدة لألعمــال المرتبطــة
بإيــران ،تتراكــم فيهــا الصــادرات اإليرانيــة إلــى أوروبــا كائتمانيــات يمكــن اســتخدامها فــي عمليــات
الشــراء مــن مو ِّرديــن أوروب ِّييــن ،وقــد وعــدت سويســرا بترتيـ ٍـب مماثــل .وتقلِّــل اآلليــة تَعـ ُّرض إيــران
للنظــام المصرفــي الدولــي الــذي تهيمــن عليــه الواليــات المتحــدة ،ومِ ــن ثَــ َّم تحــ ّد مــن فرصــة
مهمــة إليــران علــى المــدى القريــب بالنظــر إلــى أن البنــوك
واشــنطن فــي فــرض عقوبــات ،وســتكون َّ
()2
متــرددة فــي التعامــل مــع الســوق اإليرانيــة حتــى فــي تــداول الســلع المعفــاة مــن العقوبــات .
ال شــك أن األوربييــن نجحــوا فــي إعــادة بنــاء موقــف جديــد مــن إيــران ،ونجحــوا فــي الربــط
بيــن تفعيــل خطــط إلنقــاذ الصفقــة النوويــة ومســاعدة إيــران فــي مواجهــة العقوبــات ،وبيــن تجــاوب
إيــران مــع عــدد مــن الشــروط الرئيســة ،وهــذا جعــل الموقــف األوروبــي أقــرب للموقــف األمريكــي
منــه للموقــف اإليرانــي ،وهــو األمــر الــذي بــدا النظــام فــي إيــران يستشــعر معــه خطــورة حقيقيــة.
ثانيا :ردود الفعل اإليرانية على تحوالت الموقف األوروبي
ً
حرصــا
رغــم التغيــر الــذي طــرأ علــى الموقــف األوروبــي ،غيــر أن النظــام اإليرانــي ال يــزال يبــدي
ً
علــى بقــاء عالقاتــه مــع األطــراف األوروبيــة ،مــع التلويــح ببعــض األوراق مــن أجــل دفــع األوروبييــن
لمواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه إيــران ،ويمكــن أن نرصــد أبعــاد الموقــف اإليرانــي مــن خــال العناصــر
اآلتيــة:
 -1رفض الضغوط األوروبية
ر ًدا علــى بيــان االتحــاد األوروبــي فــي الرابــع مــن فبرايــر 2019م أصــدرت الخارجيــة اإليرانيــة
بيا ًنــا مقا ًبــا حــدد مالمــح الموقــف اإليرانــي ،إذ أشــار البيــان إلــى عــدد مــن النقــاط ،مــن أهمهــا:
عــدم الرضــا عــن الخــروج النهائــي لآلليــة الماليــة باعتبارهــا أقــل ممــا هــو متوقــع وإجــراء جــاء
متأخـ ًرا وخطــوات تنفيــذه غيــر كافــة وربطهــا بشــروط قبــول لوائــح ( )FATFأمــر مرفــوض ،والنقطــة
((( خبــر مشــرق نيــوز ،اجــرای تمــام برنامــه اقــدام  FATFشــرط اروپــا بــرای اجــرای  ،INSTEXتاريــخ االطــاع 6 :فبرايــر .2019
https://bit.ly/2UxCU4q
(2) Naysan Rafati and Ali Vae... Op Cit.
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الثانيــة رفــض توجيــه االتهــام إليــران باســتهداف بعــض الــدول األوروبيــة بعمليــات إرهابيــة ،أمــا
النقطــة الثالثــة هــي رفــض التفــاوض حــول برنامــج الصواريــخ الباليســتية ،والنقطــة الرابعــة رفــض
موقــف االتحــاد األوروبــي مــن التدخــات اإليرانيــة فــي شــؤون دول الجــوار ،وأخيــرا رفــض البيــان
تســييس ملــف حقــوق اإلنســان مــن جانــب دول االتحــاد (.)1
 -2التشكيك في جدوى اآللية املالية
تعدهــا إيــران بــا جــدوى ،باعتبارهــا
ـن
ـ
لك
،)INSTEX
ـتكس-
ـ
علــى أهميــة اإلعــان عــن آليــة (إنس
ّ
ليســت محــل إجمــاع أوروبــي ،وال تتعــدى التبــادالت التجاريــة مــن خاللهــا ســقف العقوبــات
األمريكيــة فهــي تقتصــر فــي مرحلتهــا األولــى علــى المــواد اإلنســانية والطبيــة ،وال تشــمل عائــدات
أمــوال النِّفــط اإليرانيــة ( ،)2وقــد ال تحفــز هــذه اآلليــة الشــركات الكبــرى لالســتثمار فــي إيــران
مــرة أخــرى خشــية التعــرض للعقوبــات األمريكيــة ،وأخيـ ًرا ،ال تــزال هــذه اآلليــة مشــروطة بتعديــل
القوانيــن اإليرانيــة المتعلقــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  ،FATFوبتحقيــق تقــدم فــي ملفــات
أخــرى مرتبطــة ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية واإلرهــاب وحقــوق اإلنســان والــدور اإلقليمــي (.)3
 -3التهديد بخرق االتفاق النووي وإعادة تخصيب اليورانيوم
صــدرت تلميحــات عــن مســؤولين تعكــس احتمــال عــودة إيــران لتخصيــب اليورانيــوم؛ كنــوع مــن
الضغــط علــى األوروبييــن الحريصيــن علــى بقــاء االتفــاق النــووي ،وهــذا مــا جــاء علــى لســان
علــى أكبــر صالحــي بقولــه “فــي حالــة عــدم وجــود االتفــاق النــووي ســنكون أحــرا ًرا فــي أنشــطتنا
ويمكننــا إعــادة النظــر فــي مشــاريعنا”(.)4
 -4فقدان الثقة في نوايا األوروبيني
أســهمت التطــورات التــي طــرأت علــى الموقــف األوروبــي فــي إثــارة شــكوك أطــراف داخــل النخبــة
مطروحــا علــى الســاحة اإليرانيــة تصــور
اإليرانيــة الحاكمــة تجــاه صــدق نوايــا أوروبــا ،وأصبــح
ً
بوجــود تنســيق أمريكــي أوروبــي وتوزيــع أدوار إلحــكام الضغــط علــى إيــران واحتوائهــا ،وأن االتفــاق
النــووي فعليــا لــم ي ُعــد موجــودا ،وأن األطــراف األخــرى اســتفادت منــه بينمــا أصبــح عبئــا علــى
إن أوروبــا تســاوم بالحفــاظ علــى االتفــاق النــووي مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد
إيــران ،بــل َّ
ـإن
مــن االمتيــازات الخاصــة بــدور إيــران اإلقليمــي وببرنامــج الصواريــخ الباليســتية ،وبالتالــي فـ َّ
الجهــود األوروبيــة مــن وجهــة نظــر اإليرانييــن تســتكمل جهــود الواليــات المتحــدة وال تتعــارض
معهــا .كان فــي مقدمــة المشــككين فــي ســامة الموقــف األوروبــي المرشــد نفســه الــذي حـ ّـذر
الرئيــس حســن روحانــي مــن االعتمــاد كثي ـ ًرا علــى الدعــم األوروبــي (.)5

((( إيلنــا ،پاســخ وزارت امــور خارجــه بــه بیانیــه اخیــر اتحادیــه اروپــا دربــاره تهــران ،تاريــخ ااالطــاع 7 :فبرايــر .2019
https://bit.ly/2Bmti5p
((( باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،تأخیــر در اجــرای  SPVبــه دلیــل اختالفــات درونــی اتحادیــه اروپــا و تــرس از آمریکاســت ،تاريــخ االطــاع
 6فبرايــر https://bit.ly/2UkZX2n .2019
((( علی أفشاری ،بازگشت فصل خزان در روابط ایران و اروپا ،موقع راديو فردا ،تاريخ االطالع 6 :فبراير https://bit.ly/2RmYJBP.2019
((( ايســنا ،صالحــي :صالحــی :در حــال آزمایــش نســل هشــتم ســانتریفیوژها هســتیم /در صــورت کـمکاری اروپــا ،گزینههــای زیــادی
داریــم ،تاريــخ االطــاع 11 :فبرايــر http://soo.gd/vaJa .2019
(5) Bozorgmehr Sharafedin, Iran’s Khamenei says Europe cannot save nuclear deal, help economy, 29 AUG. 2018, accessed
on: 29 Jan 2019. http://cutt.us/8ZftH
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النتائج والتداعيات
 -1مــن الواضــح أن هنــاك تغييـ ًرا طــرأ علــى الموقــف األوروبــي إذ تتبنــى أوروبــا معادلــة جديــدة
تعتمــد علــى سياســة العصــا والجــزرة ،مــن خــال المــزج بيــن صيغتيــن ،األولــى :التأرجــح بيــن
الضغــط والحفــاظ علــى اال ِّتفــاق كإطــار قانونــي وفنــي لمعالجــة المســألة النوويــة ،والثانيــة:
اســتغالل الضغــوط األمريكيــة علــى إيــران ،وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تفاهمــات لمعالجــة
عــدد مــن القضايــا ،وهــي :تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية ،والتدخــات اإلقليميــة ،ودعــم
اإلرهــاب علــى الســاحة األوروبيــة ،والتــزام إيــران بمجموعــة العمــل الماليــة  ،FATFباإلضافــة
إلــى ملــف حقــوق اإلنســان األق ـ ّل أهميــة.
 -2ال شــك أن حزمــة الضغــوط األوروبيــة علــى إيــران تصــب فــي صالــح اإلســتراتيجية األمريكيــة
الراميــة إلــى تكثيــف الضغــوط علــى طهــران ،إذ عــادت إلــى الواجهــة المخــاوف األوروبيــة
األمريكيــة المشــتركة تجــاه غالبيــة الملفــات المتعلقــة باألزمــة مــع إيــران ،وأهمهــا تطويــر برنامــج
الصواريــخ الباليســتية ،واتســاع نطــاق النفــوذ اإليرانــي فــي اإلقليــم ،ودعــم جماعــات مرتبطــة
ومتهمــة بممارســة العنــف واإلرهــاب ،فضـ ًـا عــن تهديــد أمــن واســتقرار المنطقــة وموضوعــات
متعلقــة بملــف حقــوق اإلنســان ،وتبقــى نقطــة الخــاف األساســية بيــن األوروبييــن وإدارة الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب هــي الموقــف مــن االتفــاق النــووي.
 -3رغــم الحــرص األوروبــي علــى بقــاء الصفقــة النوويــة مــع إيــران ،غيــر أن األطــراف األوروبيــة
لــم تتمكــن مــن أن تقــدم مســاعدة حقيقيــة أو ضمانــات فعليــة إليــران للحفــاظ علــى االتفــاق،
إذ مــن الصعــب أن تضحــي أوروبــا بعالقاتهــا اإلســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة مــن أجــل
إيــران ،لهــذا جــاءت آليــة التبــادل المالــي فارغــة المضمــون ،بــل شــدد االتحــاد األوروبــي مــن
مواقفــه تجــاه إيــران ،وهــو مــا قــد يمهــد الطريــق لتغييــر أكبــر وال ســيما إذا لــم تســتجب إيــران
للشــروط األوروبيــة.
 -4فــي المقابــل يفــرض الموقــف األوروبــي المســتج ّد صعوبـ ٍ
ـات أمــام النظــام اإليرانــي ،وتبقــي
الخيــارات أمامــه فــي المســتقبل محــدودة ،فالموقــف األوروبــي يزيــد مــن فاعليــة اإلســتراتيجية
األمريكيــة ويزيــد مــن الضغــوط الداخليــة علــى النظــام اإليرانــي ،وقــد يمهــد هــذا الموقــف
الطريــق نحــو تحقيــق إجمــاع دولــي ضــد إيــران علــى غــرار ذلــك اإلجمــاع الــذي تحقــق قبــل
الوصــول إلــى الصفقــة النوويــة.
إن محدوديــة فاعليــة آليــة التبــادل المالــي التــي أعلنــت عنهــا دول الترويــكا األوروبيــة ،ســتؤثر
َّ -5
علــى قــدرة النظــام اإليرانــي علــى مواجهــة تحدييــن رئيسـيْن ظهــرا مــع اســتعادة العقوبــات ،وهــم:ا
الحفــاظ علــى صــادرات النِّفــط اإليرانــي ،واســتمرار التعامــات الماليــة مــع الخــارج والحصــول
علــى عائــدات بيــع النِّفــط ،وهــذا ســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى األوضــاع االقتصاديــة ،وقــد
يــؤدي إلــى انفجــار شــعبي فــي الداخــل ،وال ســيما إذا مــا اســتمرت المماطلــة األوروبيــة فــي
تقديــم ضمانــات حقيقيــة إليــران ،وكذلــك إذا تمكنــت الواليــات المتحــدة مــن إلغــاء االســتثناءات
الممنوحــة لثمانيــة دول الســتيراد النِّفــط مــن إيــران.
ّ
 -6ومــن المالحــظ أن إيــران رغــم المماطلــة األوروبية-بــل وشــك النظــام اإليرانــي فــي موقــف
أوروبــا برمتــه -لكــن يظــل البقــاء علــى حــد أدنــى مــن العالقــة وعلــى البقــاء فــي االتفــاق النــووي
هــو الخيــار المرجــح لــدى القيــادات اإليرانيــة ،وقــد يفســر ذلــك االكتفــاء بالمكســب السياســي
والدبلوماســي مــن اســتمرار العالقــة مــع أوروبــا ،الــذي بــدوره يحــرم الواليــات المتحــدة مــن

62
تحقيــق إجمــاع دولــي ضــد إيــران ،وهــذا األمــر بطبيعــة الحــال مرهــون بقــدرة النظــام علــى تحمــل
العقوبــات األمريكيــة وتفــادي آثارهــا والحفــاظ علــى اســتقراره ومكاســبه ،فضـ ًـا عــن الرهــان
اإليرانــي علــى عامــل الوقــت واحتمــال تغييــر أي مــن المواقــف أو تغييــر اإلدارة األمريكيــة،
خاص ـ ًة أن إيــران تســتبعد إلــى حــد بعيــد أن تلجــأ الواليــات المتحــدة للخيــارات العســكرية.
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إيـــران وتركيـــا
تــرى إيــران أنَّ األوضــاع السياســية الداخليــة لتركيــا ســوف تســهم فــي دفــع الرئيــس التركــي رجــب
طيــب أردوغــان إلــى التقــارب معهــا ،فمــع اقتــراب موعــد االنتخابــات البلديــة فــي نهايــة مــارس 2019م
وإعــان حــزب العدالــة والتنميــة تحالفــه االنتخابــي مــع حــزب الحركــة القوميــة ،الــذي يعنــي
ـددا أكبــر فــي التعامــل مــع القضايــا الكرديــة ،تبــرز إيــران كشــريك لتركيــا فــي سياســتها الخاصــة
تشـ ً
باألكــراد مــن حيــث رفــض كل المحــاوالت الكرديــة فــي إقامــة نظــام حكــم ذاتــي ســواء فــي ســوريا أو
تركيــا .وتعــول إيــران علــى أن انخفــاض شــعبية أردوغــان داخليــا تجعلــه حريــص علــى تقليــل حجــم
الخالفــات علــى المســتوى الخارجــي ،كمــا أن التباعــد التركــي األمريكــي ،يعطــي ألردوغــان مســاحة
أكبــر للتقــارب مــع إيــران.
ويتنــاول التقريــر العالقــات اإليرانيــة التركيــة مــن خــال النقــاط التاليــة :مســار العالقــات
السياســية بيــن إيــران وتركيــا خــال شــهري ينايــر وفبرايــر2019م ،وتراجــع الصــادرات التركيــة إليــران،
وأثــر تطــورات األزمــة الســورية علــى تلــك العالقــات بيــن البلديــن.
ً
أول :مسار العالقات السياسية بين إيران وتركيا
شــهدت العالقــات السياســية بيــن إيــران وتركيــا تواف ًقــا نســب ًيا خــال الشــهرين الماضييــن ،إذ لــم
تشــارك أنقــرة فــي مؤتمــر وارســو الــذي رعتــه الواليــات المتحــدة والــذي كان يهــدف إلــى زيــادة
الضغــط علــى إيــران ،وانتقــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاويش أوغلــو تشــديد العقوبــات
األمريكيــة والضغــوط علــى إيــران ( ،)1وفــي المقابــل ســمحت إيــران بإصــدار صحيفـ ٍـة ناطقـ ٍـة باللغــة
التركيــة خــال شــهر فبرايــر الماضــي.
وكان هنــاك مجموعــة مــن اللقــاءات خــال الشــهرين الماضيــن تهــدف إلــى تقريــب وجهــات النظــر
وتعزيــز المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن ،إذ التقــى رئيــس مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة التركيــة
اإليرانيــة عثمــان نــوري غــول مــع الســفير اإليرانــي فــي أنقــره محمــد فرازمنــد لمناقشــة العالقــات
الثنائيــة وتوســيع نطــاق العالقــات البرلمانيــة بيــن البلديــن .كمــا اســتضاف فرازمنــد ممثــل أنقــرة فــي
البرلمــان التركــي وشــارك فــي مراســم ذكــرى وفــاة رئيــس الــوزراء الســابق نجــم الديــن أربــكان (.)2
باإلضافــة إلــى ذلــك ،عقــدت إيــران وتركيــا اجتماعهمــا الرابــع لمجموعــة العمــل المشــترك لممثلــي
نــواب ووزراء الداخليــة لمناقشــة اإلرهــاب العابــر الحــدود ولتعزيــز األهــداف األمنيــة المشــتركة.
ثانيا :تراجع التجارة بين البلدين
ً
تراجعــت معــدالت التجــارة بيــن تركيــا وإيــران بشــدة خــال عــام  2018تأثـ ًرا بالعقوبــات األميركيــة،
أن مســار التجــارة بينهمــا لــن يتغيــر كثيــرا خــال  ،2019إذ انخفضــت الصــادرات التركيــة
ويبــدو َّ
(((  -تركيا تحذر من عواقب “خطيرة” للعقوبات األمريكية على إيران ،فرانس  ،24تاريخ االطالعhttp://cutt.us/SacCm ،
(2) “Commemoration of Najmudin Arbakan with Presence of Iran Ambassador,” Tasnim News Agency, February 28, 2019.
;مراسم-گرامیداشت-نجم-الدین-اربکان-با-حضور-س��فیر-ایرانhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/09/1957830/
“Meeting of Turkey Friendship Parliamentary Head with Our Country’s Ambassador,” Tasnim News Agency, February 28,
دیدار-رئیس-پارلمانی-دوستی-ایران-و-ترکیه-با-ســفیر2019. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/09/1958077/-
کشورمان
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إلــى إيــران بنســبة  %30بنهايــة العــام الماضــي ،ثــم فرضــت إيــران حظـ ًرا علــى اســتيراد قرابــة 1400
منتــج مــن الخــارج فــي ينايــر  2019كمحاولــة لوقــف اســتنزاف العملــة األجنبيــة الشــحيحة لديهــا
وكان بالطبــع مــن بيــن المنتجــات المحظــور اســتيرادها منتجــات تركيــة لهــا بديــل محلــي يصنــع فــي
إيــران .وأغلــب الصــادرات التركيــة إليــران ممــا يمكــن أن يكــون لهــا بدائــل محليــة الصنــع فــي إيــران
وبالتالــي مــن المرجــح أن تواجــه الحظــر علــى االســتيراد ،كالمنســوجات التركيــة واألجهــزة المنزليــة
ومنتجــات الصحــة ومســتحضرات التجميــل ،بينمــا تتركــز الصــادرات اإليرانيــة لتركيــا حــول النِّفــط
والغــاز والمنتجــات البتروكيماويــة وال زالــت تســتفيد إيــران مــن اإلعفــاء األميركــي لتركيــا مــن
العقوبــات النِّفطيــة المفروضــة عليهــا.
وعلــى الرغــم مــن اتفــاق البلديــن بنهايــة العــام الماضــي علــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري
بينهمــا مــن قرابــة  10مليــار دوالر حال ًيــا إلــى أكثــر مــن  30مليــار دوالر مســتقبال ( ،)1لكــن تحقيــق
ذلــك علــى الصعيــد العملــي ال يــزال بعيـ ًدا عــن الواقــع ،فإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره مــن تحديــات
تتمثــل فــي العقوبــات األميركيــة وفــرض إيــران حظــر علــى كثيــر مــن المنتجــات ،فرضــت تركيــا
رســوم إغــراق تجــاري علــى واردات البولســترين اإليرانيــة (مــادة خــام لصناعــات بالســتيكية عديــدة)
فــي ينايــر  2019وهــي خطــوة ســتح ّد مــن وصــول المصدرييــن اإليرانييــن للســوق التركــي وهــم أكبــر
مصــدري هــذا النــوع لتركيــا.
وبشــكل عــام ،متوقــع أن تشــهد العالقــات التجاريــة بيــن البلديــن تراج ًعــا خاصــة فــي التجــارة
غيــر النِّفطيــة مــا لــم يتــم إيجــاد آليــة آمنــة للتعامــل المصرفــي بيــن إيــران والعالــم الخارجــي وهــو
مــا لــم يحســم حتــى اللحظــة .فــي حيــن الزالــت التجــارة النِّفطيــة تتدفــق مــن إيــران لتركيــا لكــن
بمعــدل يصــل إلــى ثلــث مــا كان عليــه الحــال قبــل فــرض العقوبــات األميركيــة .وإذا مــا لــم يتــم
تمديــد االســتثناء ســيكون التراجــع فــي حجــم التجــارة بينهمــا أشــد ممــا كان عليــه الحــال فــي العــام
الماضــي.
ً
ثالثا :عرقلة العالقات اإليرانية التركية نتيجة التوترات حول سوريا
اجتمعــت ك ٌل مــن إيــران وتركيــا وروســيا فــي الجولــة الرابعــة عشــر مــن محادثــات الســام فــي أســتانا
حــول ســوريا فــي سوتشــي فــي الـــــــــ  14مــن فبرايــر  ،2019وأعــرب البيــان الختامــي للقمــة ( )2عــن
دعمــه النســحاب القــوات األمريكيــة مــن ســوريا .ومــع ذلــك ،أحبطــت الــدول الثــاث ســابقة الذكــر
جهــود األمــم المتحــدة لبــدء العمليــة الدســتورية فــي ســوريا فــي الوقــت الــذي اتفقــت فيــه األطــراف
الثالثــة علــى االلتــزام بالمناقشــات الجاريــة لتعزيــز العمليــة الدســتورية كضامنيــن رئيســيين لهــا.
وأدركــت األطــراف الثالثــة الحاجــة إلــى تنســيق أوســع حــول ســوريا فــي أعقــاب االنســحاب
األمريكــي ،رغــم أن التوقيــت الزمنــي لالنســحاب غيــر محــدد .وتعتقــد تركيــا أن تخلــي الواليــات
المتحــدة عــن ســوريا وقــوات الشــعب الكرديــة الســورية -التــي تشــكل العمــود الفقــري للقــوات
ً
انخراطــا قو ًيــا
الديمقراطيــة الســورية فــي شــمال ســوريا-جاء لرغبــة واشــنطن أال تبقــى منخرطـ ًة
فــي ســوريا ( ،)3وبنــا ًء علــى لذلــك ،اتفقــت روســيا وتركيــا وإيــران علــى أن تســيطر القــوات الحكوميــة
(((  -تسنيم ،تجارت ایران و ترکیه کمتر از پتانسیل روابط دو کشور استhttp://cutt.us/4EOSM ،
(2) “Full Text of Final Sochi Declaration,” Fars News Agency, February 14, 2019.
متن-کامل-بیانیه-نهایی-نشست-سوچیhttps://www.farsnews.com/news/13971125000769/
(3) “Turkey Calls for Joint Cooperation with Iran, Russia on US Forces’ Pull Out From Syria,” Press TV, January 9, 2019.
https://www.presstv.com/Detail/2019/01/09/585313/US-Syria-withdrawal-Turkey-Iran-Russia-Kurdish-forces
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الســورية علــى إدلــب بعــد إنشــاء مناطــق خفــض التصعيــد ونــزع ســاح قــوات ســوريا الديمقراطيــة،
علــى أن يناقــش الوضــع علــى نحــو مفصــل عندمــا يجتمــع رؤســاء روســيا وإيــران وتركيــا مــر ًة أخــرى.
خالصــة
انخفــض حجــم التجــارة بيــن تركيــا وإيــران نتيجــة للعقوبــات األميركيــة وقوانيــن حظــر االســتيراد
اإليرانيــة ،ومتوقــع أن تشــهد العالقــات التجاريــة بيــن تركيــا وإيــران مزيـ ًدا مــن التراجــع خاصــة فــي
التجــارة غيــر النِّفطيــة ،مــا لــم يتــم إيجــاد آليــة آمنــة للتعامــل المصرفــي بيــن إيــران والعالــم الخارجي
وهــو مــا لــم يحســم حتــى اللحظــة فــي ظــل عــدم تمديــد االســتثناء األميركــي لتركيــا مــن العقوبــات
المفروضــة علــى إيــران .وعلــى صعيــد األزمــة الســورية ســيواصل البلــدان العمـ َل مــع روســيا مــن أجل
المضــي قد ًمــا فــي العمليــة الدســتورية الســورية ،لكنهمــا ســيبقيان قــوات متنافســة داخــل ســوريا.
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إيــران والهنـــد وباكستـــان
فــي منتصــف شــهر فبرايــر  2019اتخــذت إيــران والهنــد خطــوات فعليــة إلجبــار باكســتان للتصــدي
للمليشــيات المســلحة الناشــطة فــي أراضيهــا وقليـ ًـا مــا انتقــدت الدولتــان باكســتان عالنيـ ًـة فــي هــذا
الشــأن ،إال أنَّ نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ســيد عبــاس عراقجــي صــرح علــى حســابه فــي تويتــر
فــي  16فبرايــر قائـ ًـا« :لقــد تعرضــت كل مــن إيــران والهنــد لهجوميــن إرهابييــن فــي األيــام القليلــة
أيضــا فــي تغريــدة أخــرى «اتفقنــا علــى التعــاون الوثيــق
الماضيــة أســفر عــن خســائر جســيمة» ،و قــال ً
()1
لمكافحــة اإلرهــاب فــي المنطقــة فــي معــرض لقائــي اليــوم مــع سوشــما ســواراج ،لقــد طفــح الكيــل» ،
وأرفــق مــع هــذه التغريــدة صــور ًة لنائــب وزيــر الخارجيــة مــع وزيــرة الشــؤون الخارجيــة الهنــدي التــي
زارت طهــران فــي جولــة غيــر مقــررة لهــا .لــم تتحــدث الوزيــرة مــن جانبهــا عــن التعــاون مــع إيــران ولــم
تعلــق علــى التغريــدة .ويشــكل توتــر العالقــات بيــن الهنــد وباكســتان فرصــة ذهبيـ ًـة إليــران لصــب جــام
غضبهــا علــى حكومــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان الــذي اســتقبل اسـ ً
ـتقبال حــا ًرا حلفــاء
بلــده التقليديــن وهمــا الســعودية واإلمــارات.
ولعــل أســوء كابــوس يقــض مضاجــع الحكومــة اإليرانيــة بعــد أزمــة مينــاء تشــابهار والمنافســة
التــي يواجهــا مــن مينــاء كــوادر هــي االســتثمارات الخليجيــة فــي ســاحل ماكــران وعلــى رأس هــذه
االســتثمارات تأتــي مذكــرة التفاهــم التــي وقعتهــا السعودية وباكســتان إلنشــاء مصفــاة للنِّفــط
ومجمــع للبتروكيماويــات فــي ميناء جــوادر ( ،)2وهنــا تعتقــد إيــران أن إحــدى أنجــع الطــرق التــي مــن
الممكــن أن توقــف هــذه المشــاريع الخليجيــة التلويــح بالخيــار العســكري ،وفــي هــذا الصــدد عقــد
الجيشــان اإليرانــي والهنــدي اجتماعــات لكبــح جمــاح المتشــددين “المتمركزيــن فــي باكســتان”
()3
والســيما بعــد حادثــة اختطــاف الجنــود اإليرانييــن فــي أكتوبــر
.
ً
أوال :جامو وكشمير :بؤرة التوترات بين باكستان والهند
حاولــت الهنــد قصــف أهــداف باكســتانية محــددة ليلــة  26فبرايــر ر ًدا علــى انتهــاك القــوات الجويــة
الهنديــة المجــال الجــوي الباكســتاني ببضعــة أميــال وإطالقهــا عــد ًدا مــن قنابــل ســبيس 2000علــى
منحــدر جبلــي فــي مقاطعــة باالكــوت ،وادعــت الهنــد أنهــا وجهــت ضرباتهــا علــى مراكــز تدريــب تابعة
لجيــش محمــد التــي أســفرت عــن مقتــل العشــرات مــن “اإلرهابييــن” ( ،)4إال أن هــذه الضربــات
كانــت لهــا نتيجــة عكســية إذ اســتخدمت حكومــة مــودي الضربــة العســكرية ذريعـ ًة لالنتقــام لمقتــل
 44جند ًيــا فــي  14فبرايــر فــي الهجــوم االنتحــاري الــذي وقــع فــي منطقــة بولوامــا فــي جامــو
(1)Araghchi,SeyedAbbas.TwitterPost.Feb16,2018,7:05PM. https://twitter.com/araghchi/status/1096802730881048578
][Last visited March 11, 2019
(2) “Saudi Arabia signs investment deals worth $20bn in Pakistan,” Arabian Business, February 18, 2019, https://www.
]arabianbusiness.com/413432-saudi-arabia-signs-investment-deals-worth-20bn-in-pakistan [Last visited March 20, 2019
(3) “IRGC confirms abduction of 12 forces near Pakistan border,” PressTV, October 22, 2018, https://www.presstv.com/
]Detail/2018/10/22/577773/IRGC-Sharif-Iran-Pakistan-Jaish-ulAdl-abduction-Zarif-Pakpour-Jafari [Last visited March 11, 2019
(4) K S Dakshina Murthy, “India strikes Pakistan to quench public outrage over Pulwama attack,” TRT World, Feb 26, 2019,
https://www.trtworld.com/asia/india-strikes-pakistan-to-quench-public-outrage-over-pulwama-attack-24505 [Last visited
]March 11, 2019
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وكشــمير التابعــة للهنــد ( .)1وردت القــوات الجويــة الباكســتانية علــى الضربــة فــي كشــمير الهنديــة
ٍ
بضربــة مماثلــة علــى مقــر اللــواء الهنــدي هنــاك ومنشــآت عســكرية أخــرى .ولــم يكــن الهــدف
مــن وراء هــذه الضربــات إحــداث انفجــارات فحســب بــل إلرســال رســالة تُوضــح مــدى هشاشــة
المنشــآت العســكرية الهنديــة مقارن ـ ًة بقــدرة القــوات الجويــة الباكســتانية ( .)2وفــي اليــوم نفســه،
نشــبت اشــتباكات جويــة فــي جامــو وكشــمير تمكنــت مــن خاللهــا القــوات الجويــة الباكســتانية مــن
وأســر طيارهــا ،بينمــا لقــي ســتة جنــود هنــود حتفهــم فــي
إســقاط مقاتلــة هنديــة مــن طــراز ميــج ْ 21
تحطــم طائــرة هليكوبتــر أثنــاء مهمــة اســتطالعية .وأمــا ادعــاء الهنــد بإســقاط طائــرة مــن طــراز
 16-Fفــا أســاس لــه مــن الصحــة ( ،)3بينمــا تراجعــت إســام آبــاد عــن بيانهــا باحتجــاز طيــار آخــر
تابــع لســاح الجــو الهنــدي.
ويــرى السياســيون فــي الهنــد ووســائل اإلعــام العالميــة أن تحــركات مــودي األخيــرة ماهــي إال
خطــة لكســب المزيــد مــن الدعــم مــن الفئــات المتشــددة دين ًيــا وقوم ًيــا ُقبيــل االنتخابــات العامــة
التــي تبــدأ فــي  11أبريــل إذ سـتُجرى العمليــة االنتخابيــة فــي شــمال الهنــد خــال األســابيع الثالثــة
األولــى مــن رمضــان للحــد مــن وصــول الناخبيــن المســلمين لصناديــق االقتــراع .وعالو ًة علــى تهميش
المســلمين ،اســتخدمت الحكومــة الحاليــة خطا ًبــا معاد ًيــا لباكســتان لجــذب الناخبيــن الهنــدوس.
أن حكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا لــم تتجنــب إجــراء محادثــات مباشــرة مــع
وم َّمــا يجــدر ذكــره هنــاَّ ،
باكســتان فحســب ،بــل عطلــت ً
أيضــا أعمــال رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي خــال الســنوات
األربــع التــي قضتهــا فــي الســلطة.
ً
ثانيا :غضب إيراني من الهجوم االنتحاري
في محافظة سيستان وبلوشستان
علــى الرغــم مــن أن إيــران ليســت بالقــوة النوويــة وال تملــك نفــو ًذا دبلوماسـ ًيا كالهنــد إال أن القيــادة
فــي طهــران هــددت باكســتان بإرســال قواتهــا إلــى األراضــي الباكســتانية أو إطــاق صواريــخ علــى
المخابــئ التــي تــؤوي اإلرهابيــن هنــاك ،ووجهــت إيــران أصابــع االتهــام إلــى خصومهــا التقليدييــن
الســعودية واإلمــارات بالضلــوع فــي الهجــوم التــي ردت عليهــا الريــاض وأبوظبــي وإســام آبــاد
بالنفــي .واستشــاطت إيــران غضبــا بعــد أن خســرت  27جند ًيــا مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي فــي
هجــوم انتحــاري فــي إقليــم سيســتان  -بلوشســتان فــي  13فبرايــر ،وأصــر العميــد محمــد باكبــور
مــن فيلــق الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى أن المهاجــم االنتحــاري ينتمــي لجماعــة جيــش اإلســام
المســلحة التــي لديهــا مــاذات آمنــة خــال الحــدود فــي باكســتان ( ،)4وقــال اللــواء يحيــى رحيــم
صفــوي اإليرانــي« :كيــف عبــروا [اإلرهابيــون] الحــدود؟ ولمــاذا أصبحــت هــذه الدولــة المجــاورة
(1) Ibid.
(2) Zaheer Ali Khan, Khalid Azim Chaudhry, Fakhar ur Rehman and Riaz Ahmed, “Pakistan Air Force shoots down two Indian
fighter jets: one pilot arrested,” Samaa News, February 27, 2019, https://www.samaa.tv/news/2019/02/pakistan-air-force]shoots-down-two-indian-fighter-jets-one-pilots-arrested/ [Last visited March 11, 2019
(3) Tyler Rogoway, “Enough With The Indian Mig-21 Bison Versus Pakistani F-16 Viper Bullshit,” The Drive, March 11, 2019,
www.thedrive.com/the-war-zone/26880/enough-with-the-indian-mig-21-bison-versus-pakistani-f-16-viper-bullshit
[Last
]visited March 11, 2019
(4) “Iran Says Pakistani Carried Out Deadly Suicide Attack On Troops,” RFE/RL, February 19, 2019, https://www.rferl.org/a/
]iranian-irgc-general-suspected-suicide-bomber-was-pakistani/29778620.html [Last visited March 11, 2019
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مــا ًذا آم ًنــا لهــذه الجماعــات اإلرهابيــة؟» ( ،)1وخاطــب قائــد الحــرس الثــوري اللــواء علــي جعفــري
المشــيعين فــي ميــدان أصفهــان قائـ ًـا :لقــد «قامــت الحكومــة الباكســتانية بتأميــن المــاذ لهــؤالء
[اإلرهابييــن] وهــي تعــرف أيــن توجــد مخابئهــم ...ومســؤولة عــن الجريمــة التــي ارتكبــت .ال شــك أن
ً
باهظــا» (.)2
باكســتان ســتدفع ثم ًنــا
وفــي غضــون ذلــك ،كانــت إســام آبــاد تســتعد الســتقبال األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد
الســعودي الــذي رعــى توقيــع اتفاقيــات اســتثمار ثنائيــة تزيــد قيمتهــا عــن  20مليــار دوالر ،وســبقت
الزيــارة إعــان ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد عــن حزمــة مســاعدات اقتصاديــة بقيمــة 4
مليــارات دوالر لباكســتان.
تحــدث وزيــر الخارجيــة الباكســتاني شــاه محمــود قريشــي مــع نظيــره اإليرانــي جــواد ظريــف
ووعــد بأقصــى درجــات التعــاون بينمــا واصــل المســؤولون اإليرانيــون إلقــاء المزيــد مــن التهديــدات
والتفكيــر فــي ســيناريوهات لالنتقــام مــن أفعــال جيــش العــدل اإلجراميــة «المتمركــز فــي باكســتان»
( ،)3كمــا عقــد الســفير اإليرانــي اجتماعــات مــع الممثــل العســكري الباكســتاني الــذي طلــب أدلــة
موثوقــة وفعليــة لمزاعــم طهــران ،ومــرة أخــرى طلبــت إســام آبــاد من طهــران معلومات اســتخباراتية
ٍ
محاولــة منهــا لتجنــب الحملــة اإلعالميــة التــي قــد تشــنها طهــران ضدهــا ،ولعــل المرشــد
فــي
ً
اإليرانــي علــي خامنئــي اتهــم ً
أيضــا إســرائيل ضمن ًيــا بالضلــوع فــي الهجــوم عندمــا صــرح قائــا:
«وكاالت التجســس لبعــض الــدول اإلقليميــة والعابــرة للحــدود» تقــف وراء هــذا الهجــوم (.)4
وفــي مكالمــة هاتفيــة مــع رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان فــي  9مــارس ،أعــرب الرئيــس
اإليرانــي حســن روحانــي عــن خيبــة أملــه ألن باكســتان لــم تتحــرك ضــد جيــش العــدل .وتعقي ًبــا علــى
هــذه المكالمــة أوضحــت التصريحــات الباكســتانية أن الزعيميــن أجريــا محادثــة وديــة إال أن طهــران
صرحــت« :نحــن ننتظــر عملياتكــم الحاســمة ضــد هــؤالء اإلرهابييــن» .وقــال الرئيــس اإليرانــي:
«يجــب أال نســمح لعقــود مــن الصداقــة واإلخــاء بيــن البلديــن بــأن تتأثــر بأعمــال الجماعــات
اإلرهابيــة الصغيــرة ،التــي يعــرف مصــدر تمويلهــا وأســلحتها لكلينــا» (.)5
حتــى اآلن ،زعمــت إيــران أن اثنيــن مــن اإلرهابييــن الضالعيــن فــي الهجــوم كانــا مــن أصــل
باكســتاني بينمــا ثالثــة إيرانييــن كانــوا شــركاء لهــم ،وأضافــت أن أحــد اإلرهابييــن المزعوميــن
يدعــى حافــظ محمــد علــي .وصــرح وزيــر الخارجيــة الباكســتاني شــاه محمــود قريشــي بتســليم ثالثــة
مواطنيــن إيرانييــن حتــى اآلن إلــى الســلطات اإليرانيــة (.)6
(1) “Terrorists behind attack on IRGC forces trained in Pakistan, says Iranian general,” Tasnim News Agency, February 16,
2019, https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/02/16/1948678/terrorists-behind-attack-on-irgc-forces-trained-in]pakistan-iranian-general [Last visited March 11, 2019
(2) Habib Toumi, “Iran claims Riyadh, UAE ‘involved’ in attack,” Gulf News, February 16, 2019, https://gulfnews.com/world/
]mena/iran-claims-riyadh-uae-involved-in-attack-1.62116498 [Last visited March 11, 2019
(3) “Pakistani delegation due in Iran for talks on terror attack,” PressTV, February 17, 2019, https://www.presstv.com/
]DetailFr/2019/02/17/588824/Zarif-Mahmood-Qureshi-IRGC-terror-attack-Iran-Pakistan [Last visited March 11, 2019
(4) Baqir Sajjad Syed, “Pakistan offers cooperation to Iran over probe into attack,” Dawn, February 18, 2019, https://epaper.
]dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=18_02_2019_012_005 [Last visited March 11, 2019
(5) “Rouhani urges Pakistan’s decisive action against anti-Iran terrorists,” PressTV, March 9, 2019, https://www.presstv.
]com/Detail/2019/03/09/590610/Rouhani-Imran-Khan-terrorists-IRGC-Zahedan [Last visited March 11, 2019
(6) “Iran Says Pakistani Carried Out Deadly Suicide Attack On Troops,” RFE/RL, February 19, 2019, https://www.rferl.org/a/
]iranian-irgc-general-suspected-suicide-bomber-was-pakistani/29778620.html [Last visited March 11, 2019
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خالصـــة
علــى الرغــم مــن أن العالقــات الثنائيــة بيــن باكســتان وإيــران قــد تضاءلــت منــذ قيــام الثــورة اإليرانيــة
بســبب إســتراتيجية طهــران فــي تصديــر أيديولوجيتهــا الثوريــة إلــى الــدول المجــاورة ،إال أن الفتــور
الحالــي فــي عالقتهمــا يعــود إلــى إحيــاء باكســتان عالقاتهــا الوديــة مــع دول الخليــج العربــي بعــد
فتــرة الهــدوء التــي خيمــت عليهــا فــي فتــرة حكومــة آصــف علــي زرداري مــن عــام  2008حتــى عــام
 ، 2013وهنــا تــرى طهــران أن االســتثمارات الصينيــة فــي مينــاء جــوادر هــي محاولـ ٌة لتقليــص دورهــا
فــي بحــر العــرب بينمــا تراهــا باكســتان ورقــة رابحــة فــي تشــكيل االصطفافــات الجيوسياســية
والجيــو اقتصاديــة المتغيــرة.
وكانــت تأمــل طهــران فــي أن حكومــة حركــة اإلنصــاف الباكســتانية ستســير على خطى سياســتها
الخارجيــة فــي اليمــن وســوريا والســيما فــي الســيطرة علــى الــدول العربيــة المجــاورة لهــا .ومنــذ
القبــض علــى الجاســوس الهنــدي كولبوشــان يــاداف فــي عــام  2016فــي منطقــة مكــران الســاحلية
جمعــت وكاالت االســتخبارات معلومــات مهمــة حــول التعــاون الوثيــق بيــن الهنــد وإيــران .كولبوشــان
الــذي يُزعــم أنــه قائــد فــي البحريــة الهنديــة ،كان يتخــذ تشــابهار مقـ ًرا لــه منــذ عــام  2003بجــواز
ســفر هنــدي ســاري المفعــول وتأشــيرة إيرانيــة باســم مبــارك باتــل ( ،)1ولــم تســتجب الحكومــة
اإليرانيــة إلــى مطالــب باكســتان للتعــاون معهــا فــي الكشــف عــن شــبكة وكالــة االســتخبارات الهنديــة
أو التــي يطلــق عليهــا ً
أيضــا جنــاح البحــث والتحليــل الهنــدي  ،RAWوفــي هــذه األثنــاء كشــفت إســام
آبــاد الغطــاء عــن مــدى التعــاون العســكري اإليرانــي الهنــدي الرفيــع المســتوى ضدهــا والســيما
العمــل الســري المشــترك بيــن الدولتيــن ضــد الجماعــات المســلحة “المتمركــزة فــي باكســتان”.
ومــا تقــوم بــه إيــران فــي سيســتان بلوشســتان ال تهــدف مــن ورائــه العثــور علــى مرتكبــي الهجــوم
علــى قافلــة الحــرس الثــوري اإليرانــي ،إذ مازالــت الحكومــة اإليرانيــة وكذلــك الحــرس الثــوري
اإليرانــي تغضــان الطــرف عــن عمليــات التهريــب عبــر حدودهــا مــع أفغانســتان التــي تعانــي أصـ ًـا
مــن اختراقـ ٍ
ـات بســبب اإلجــراءات األمنيــة الضعيفــة ( ،)2ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو حاجتهــا لهــذه
البضائــع المهربــة وال ســيما الذهــب والعملــة الصعبــة.
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