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الملخــص التنفـيذي

تفلــح إيــران خــال شــهر أغســطس يف جــّر املنطقــة إىل مواجهــة مســلَّحة تقفز 
بهــا عــى الحصــار املفــروض عليهــا، فيــا تأكَّــد عــزم الواليــات املتحــدة عــى 
إحــكام اســراتيجية الضغــوط القصــوى عليهــا؛ بهــدف إجبارهــا عــى تغيــر ســلوكها 
ــتفزازاتها  ــة اس ــب يف مواصل ــة ترغ ــكرية اإليراني ــة العس ــنَّ أن املؤسس ــدايئ، وتب الع
لــدول املنطقــة وحلفائهــا بعــد التأكــد مــن أن خيــار املواجهــة املحــدودة هــو األقــرب 
ــن  ــام، وم ــكل ع ــكرية بش ــة العس ــار املواجه ــد خي ــا اعتُِم ــران إذا م ــع طه ــل م للتعام
ــم  ــرض الدائ ــا أفضــل مــن التع ــة عــى أنه ــة املرتقب ــران هــذه املواجه ــم قيَّمــت إي ث
الســراتيجية الضغــوط القصــوى، فمــع خيــار املواجهــة املحــدودة لــن يســقط النظــام 
ــب  ــة، ويتأه ــوات املعارض ــكت أص ــي، وتس ــك الوطن ــيقوى التاس ــا س ــراين، وإمن اإلي
ــة  ــة أو فئوي ــات جاهري ــر، دون اعراض ــة أك ــوط اقتصادي ــل ضغ ــع لتحمُّ املجتم

ــت يف عــام 2018م. ــي حدث كالت

لم
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عــى الصعيــد اإليــراين الداخــي، مــع حالــة عــدم االســتجابة لاســتفزازات اإليرانيــة 
ـا وإقليميًّــا، جــاءت التحــوالت محــدودة ومشــوبة بصبغــة التأثــر باألوضــاع  دوليًـّ
الخارجيــة، فعــى املســتوى اآليديولوجــي انشــغلت األوســاط اإليرانيــة بفتــوى املرجــع 
كاظــم الحائــري، التــي يدعــو فيهــا العراقيــن إىل اســتهداف جنــود القــوات األمريكيــة 
ــة؛  ــوط إيراني ــوى عــى األرجــح بضغ ــة. وجــاءت الفت ــن يف األرايض العراقي املوجودي
نظــرًا إىل طــول اســتقرار القــوات األمريكيــة بالعــراق، وتعــاون املرجعيــة الشــيعية، أو 
عــى األقــل الصمــت، إزاء وجودهــا منــذ بدايــة الغــزو، لكــن مــع تــأزم الوضــع بــن 
واشــنطن وطهــران، أخــذت املراجــع الشــيعية ذوو الهــوى اإليــراين باالضطــاع بــدور 
يف صياغــة الوضــع الــذي تســتهدف طهــران تحقيقــه يف العــراق، واســتكال ارتهــان 

ــة لتحقيــق املصالــح اإليرانيــة. اإلرادة العراقي

وعــى املســتوى الســيايس، ميــارس الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين شــكايته املســتمرة 
ــذي  ــو ال ــى النح ــة ع ــن إدارة الدول ــه م ــدم متكين ــه وع ــم صاحيات ــة حج ــن ضآل م
ــن  ــاّدة م ــادات ح ــرض النتق ــت يتع ــس الوق ــراين، ويف نف ــتور اإلي ــه الدس ــص علي ن
نــّواب الرملــان اعراًضــا عــى إدارتــه مللــف األزمــة مــع الواليــات املتحــدة، يف إطــار 
مزايــدات املتشــددين الذيــن يســتخدمون الرفــض ألي دعــوة للتفــاوض كأداة للتقــرب 
ــل  ــن ِقب ــة م ــات فاعل ــظ أي سياس ــة، ال يلح ــد إدارة الدول ــى صعي ــد. وع ــن املرش م
الحكومــة اإليرانيــة لتحســن األوضــاع االقتصاديــة املرديــة كحــال معظــم حكومــات 

ــران. ــة يف إي الفــرة الرئاســية الثاني

ــوريا  ــزة يف س ــة املتمرك ــوات اإليراني ــوايل للق ــتهداف املت ــّكل االس ــكريًّا، فش ــا عس أم
وامليليشــيات التابعــة لهــا يف كل مــن العــراق وســوريا لهجــات ســاح الجــّو اإلرسائييل، 
ــة يف  ــة اإليراني ــدم الرغب ــل ع ــا، يف ظ ــران حاليًّ ــه إي ــذي تواجه ــر ال ــدَي األك التح
ــراين، اســتفزاز  ــا باملوقــف اإلي ــن واضًح ــل ليظهــر التباي ــة مــع إرسائي دخــول مواجه
صــارخ يف الخليــج وأعــال عدائيــة هجوميــة، وصمــت مطبــق إزاء التعــرض للهجــات 
اإلرسائيليــة. البعــض يــرى أن الصمــت إزاء الهجــات اإلرسائيليــة مرجعــه اليقــن مــن 
أن الواليــات املتحــدة ســتقف بكامــل قوتهــا إىل جــوار تــل أبيــب، يف حــن أن املوقــف 
ــة  ــران لألعــال العدائي ــع إي ــم تندف ــن ث ــريب، وم ــج الع ــك يف الخلي ــون كذل ــن يك ل

ــا وتصمــت يف ســوريا والعــراق أمــام الرضبــات اإلرسائيليــة.  خليجيًّ

ــرة  ــل دائ ــيع إرسائي ــطس 2019 توس ــو وأغس ــهرا يولي ــهد ش ــريب، ش ــأن الع ويف الش
ــان، يف  ــوريا ولبن ــراق وس ــران يف الع ــة إلي ــيات املوالي ــزات امليليش ــتهدافها لتمرك اس
مــا بــدا أنــه سياســة إرسائيليــة مدروســة لتحجيــم النفــوذ اإليــراين مــن خــال قصــف 
مخــازن األســلحة والصواريــخ التابعــة للميليشــيات، ال ســيا يف العــراق، لوأدهــا مبكــرًا 
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قبــل أن تنجــح طهــران يف تكديــس أســلحة يف ســاحة جديــدة ميكــن أن تلجــأ إليهــا 
ــس  ــة رئي ــن رغب ــًا ع ــل، فض ــتهداف إرسائي ــان الس ــوريا ولبن ــا يف س ــب أذرعه بجان
الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامــن نتنياهــو يف تعزيــز شــعبيته قُبيــل االنتخابــات الرملانيــة 
ســبتمر 2019، يف وقــت تحظــى فيــه إرسائيــل بأكر دعــم أمرييك عى مــدار تاريخها، 
كــا باتــت تــل أبيــب تشــعر أكــر باقــراب الخطــر اإليــراين مــن مجاالتهــا الحيويــة 
ــة يف  ــران الخطــوط الحمــراء اإلرسائيلي ــذ تجــاوز إي ومناطــق نفوذهــا وحدودهــا من
ســوريا، مــع تــداول األوســاط اإلعاميــة أنبــاء مفادهــا نقــل إيــران صواريــخ باليســتية 
إىل امليليشــيات املواليــة لهــا يف العــراق، ونيتهــا يف تحريــك أذرعهــا املســلحة يف الــدول 
العربيــة لشــّن هجــات ضــد إرسائيــل، الحليــف االســراتيجي للواليــات املتحــدة، عــى 
ــتثناءات  ــدة االس ــات املتح ــاء الوالي ــد إلغ ــة بع ــة األمريكية-اإليراني ــد األزم ــة تعّق خلفي

مــن العقوبــات النفطيــة وفــرض العقوبــات عــى القطاعــات غــر النفطيــة.

وبينــا تتلقــى إيــران الرضبــات اإلرسائيليــة يف ســوريا والعــراق، تفّعــل طهــران 
ــن يف  ــفر للحوثي ــاد أول س ــل أوراق اعت ــّي، وتقب ــكل علن ــن بش ــا يف اليم وجوده
طهــران، يف خطــوة عاريــة مــن القيمــة عــى مســتوى القانــون الــدويل، الــذي ال يعتــّد 
بالتمثيــل الدبلومــايس للجاعــات املتمــردة عــى الحكومــات الرشعيــة، لكــن الخطــوة 
ــي  ــة، وه ــيات الحوثي ــل للميليش ــا الكام ــن دعمه ــا ع ــران يف إعانه ــة إي ــح رغب توض

ــة. ــا يف األزمــة اليمني ــت عــى نفــي تدّخله ــي دأب الت

ــد  ــة الدعــوة لتمدي ــد الشــأن الــدويل، طرحــت يف شــهر أغســطس قضي وعــى صعي
الحظــر املفــروض عــى بيــع الســاح إليــران، وهــو مــا طالبــت بــه الواليــات املتحــدة 
ــن  ــر 2020م، وم ــر يف أكتوب ــع الحظ ــرض أن يرف ــن املف ــن، إذ م ــس األم يف مجل
ثــم ســتصبح إيــران قــادرة عــى اســتراد كل األســلحة الهجوميــة، وال شــك أن 
ــن، ورمبــا بعــض  ــد اإليراني ــاول ي ــي ســوف يكــون يف متن ــرويس والصين الســاح ال
ــة يجــب أال  ــه فرصــة اقتصادي ــة ســتنظر إىل األمــر عــى أن األســلحة مــن دول غربي
تفــوت، مــا يعنــي مزيــًدا مــن العنــف وتفجــر األزمــات يف الــرشق األوســط بســبب 
الســاح املتطــور الــذي ســوف تحصــل عليــه إيــران، إذا مل ميــدد الحظــر. واســتكااًل 
ــدد  ــا بص ــدة أنه ــات املتح ــت الوالي ــة، أعلن ــوى األمريكي ــوط القص ــراتيجية الضغ الس
اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات مــن شــأنها تقليــص النفــوذ اإليــراين يف العــراق، وبينــا 
تواصــل الــدول األوروبيــة محاولتهــا لدفــع األطــراف للتفــاوض، تزيــد إيــران األوضــاع 
ــة مــن قبــل  ــة املحتل ــّث موجــات تشــويش مــن جزيــرة أبــو مــويس اإلماراتي توتــرًا بب
ــة، بهــدف  ــارة باملنطق ــرات والســفن امل ــزة املاحــة للطائ ــل أجه ــرض تعطي ــران، بغ إي
ــا، قدمــت فرنســا مقرحهــا مبنــح  تصيّدهــا بذريعــة دخــول األجــواء اإليرانيــة. أوروبيًّ
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خــط ائتــاين إليــران بقيمــة 15 مليــار دوالر مقابــل وقــف طهــران تخفيــض التزاماتهــا 
النوويــة، والبــدء يف عمليــة تفــاوض. املقــرح القــي ترحيبًــا مبدئيًّــا مــن قبــل، وبهــذا 
تعــرّت إيــران وأصبــح حديثهــا عــن مبادئهــا الرافضــة للتفــاوض مــع الواليــات املتحــدة 
مجــرد شــعارات أمــام إغــراءات املــال، مــع هــذا تبــدد املقــرح الفرنــي أمــام الرفــض 
ــا  ــيك م ــف األمري ــًا إىل املوق ــر مي ــا أك ــدت أوروب ــام ب ــكل ع ــن بش ــيك، لك األمري
كانــت عليــه مــن قبــل بســبب أحــداث احتجــاز الســفينة الريطانيــة، والتعنُّــت اإليــراين 

الواضــح.

وعــى مســتوى شــبه القــارة الهنديــة، تأثــر املوقــف اإليــراين مــن أزمــة كشــمر التــي 
تجــددت بســبب إعــان الهنــد إلغــاء نظــام الحكــم الــذايت يف إقليــم كشــمر املتنــازع 
ــراين،  ــط اإلي ــن النف ــا م ــد لوارداته ــف الهن ــيك ووق ــارب الهندي-األمري ــه، بالتق علي
ــران  ــح إي ــن فت ــم م ــى الرغ ــة ع ــتان يف األزم ــع باكس ــا م ــران تضامنه ــت إي وأعلن
ــد  ــة تشــابهار، وتزاي ــًدا منطق ــران وتحدي ــوب رشقــي إي ــد يف جن ــز للهن قاعــدة مترك
وتــرة التعــاون االقتصــادي والعســكري بــن إيــران والهنــد، لكــن يف مــا يتعلــق بأزمــة 
كشــمر اختــارت إيــران مواصلــة موقفهــا التاريخــي املتمثــل يف مســاندة باكســتان عى 
ــوع مــن الضغــط  ــد، كن ــا مــع الهن ــح يجمعه ــذي أصب ــق ال ــاون الوثي الرغــم مــن التع

عــى حكومــة دلهــي.
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الشـــأن الداخلــي

أزمــة إيــران عــى املســتوى الخارجــي تؤثــر بشــكل 
حاســم عــى مســارات الوضــع الداخــيل منــذ خــروج 
الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي، لدرجــة أن كل القضايــا الهامــة 
ــج  ــة الحضــور، ســواء يف الرام ــتوى الداخــيل أصبحــت باهت ــى املس ع
ــن  ــم م ــى الرغ ــراين. وع ــام اإلي ــرأي الع ــات ال ــة أو اهتام الحكومي
العقوبــات  نتيجــة  الحاليــة  الفــرة  اإليرانيــة يف  املــوارد  محدوديــة 
االقتصاديــة املفروضــة عليهــا، مل تنكفــئ إيــران عــى شــؤونها الداخليــة، 
بــل زادت إمعانـًـا يف سياســات التوغــل يف دول الجــوار، ومــع كل رضبــة 
ــل ســواء يف ســوريا أو  ــة مــن إرسائي ــوات اإليراني عســكرية تتلقاهــا الق
ــور يف  ــررات للحض ــي امل ــة لتعط ــة اإليراني ــة الدعاي ــط آل ــراق تنش الع
ــع  ــًدا م ــي متوح ــات الخطــاب الدين ــراين، وب ــك األرايض للشــعب اإلي تل
الخطابــن الســيايس واإلعامــي حــول هــذه القضيــة، حتــى يُصــاَدر عــى 
مناقشــة املشــكات التــي يعــاين منهــا الشــعب اإليــراين، ومــن ثــم تغلــق 

ــة. ــه للدول ــبة النظــام عــى ســوء إدارت ــواب محاس أب

ما زالت
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الملـــف اآليديولوجـــي

ــهر  ــالل ش ــة خ ــاحة اإليراني ــة يف الس ــورات اآليديولوجي ــف التط ــذا املل ــد ه يرص
ــة.  ــوزة والدول ــة يف الح ــل الداخلي ــى الفواع ــورات ع ــك التط ــر تل ــطس، وأث أغس
ــي أصدرهــا  ــة الت ــوى الديني ــك الفت ــف اآليديولوجــي لهــذا الشــهر تل ــاول املل ويتن
املرجــع الدينــي كاظــم الحائــري املقيــم بإيــران بخصــوص اســتهداف القــوات 

األمريكيــة يف العــراق. 
وكان لهــذه الفتــوى صــدى واســع شــغل الــرأي العــام الحــوزوي يف إيــران والعــراق 

عــى الســواء، وشــغل الســلطة السياســية والنخبــة الدينيــة.

أوًل: فتوى المرجع الحائري وأبعادها
أصــدر املرجــع الدينــي كاظــم الحائــري)1( فتــوى حــث فيهــا العراقيــن عــى اســتهداف 
الجنــود األمريــكان املوجوديــن يف العــراق، واســتهداف املصالــح األمريكيــة. وجــاء يف 
نــص الفتــوى: »ويف هــذا الســياق أقولهــا كلمــة رصيحــة، وأُعلــن -مــن موقع املســؤولية 
ــت أي  ــابهها، وتح ــا ش ــة وم ــكرية أمريكي ــوة عس ــاء أي ق ــة إبق ــن حرم ــة- ع الرشعي
عنــوان كان، مــن تدريــب ومشــورة عســكرين، أو ذريعــة مكافحــة اإلرهــاب الــذي هــم 

أهلــه وحاضنتــه«)2(.
ــة  ــلحة تابع ــازن أس ــرات مســرة ملخ ــد اســتهداف طائ ــري بع ــوى الحائ ــاءت فت ج
للحشــد الشــعبي العراقــي، قيــل إّن تلــك الطائــرات إرسائيليــة، فــأراد الحائــري أن يــرّد 

عــى هــذا العمــل مبهاجمــة املصالــح األمريكيــة يف العــراق. 
وأحدثــت فتــوى الحائــري ردود أفعــال كبــرة، لكــن يظــل التســاؤل الــذي يُطــرح 
مــن ِقبــل البعــض عــن التوقيــت، إذ إّن القــوات األمريكيــة ليســت طارئــة عــى الحالــة 
العراقيــة، وتاريــخ املرجــع الحائــري غــر معــروف بفتــاوى الجهــاد، فلــم يُْصــدر مثــل 
ــك  ــارك، كتل ــن مع ــاه م ــا ت ــراق 2003م، وم ــيك للع ــزو األمري ــد الغ ــوى بع ــك الفت تل

)))  كاظــم الحائــري )1938م-اآلن( هــو رجــل ديــن عراقــي، يعيــش فــي قــم اإليرانيــة، ومــن تامــذة محمــد باقــر 

الصــدر، لكنــه بــات مــن الداعيــن إلــى واليــة الفقيــه المطلقــة، وصــار مــن المحســوبين علــى الخــط الوالئــي.
ــم  ــيد كاظ ــى الس ــه العظم ــة الل ــماحة آي ــان س ــان )96( - بي ــري، بي ــم الحائ ــه كاظ ــة الل ــمي آلي ــع الرس ))) الموق

ــى مقــرات الحشــد الشــعبي المقــدس،  ــداء الصهيونــي عل ــوارف( بمناســبة االعت ــه ال الحســيني الحائــري )دام ظل

 https://cutt.us/hAGA1 . ــة 1440هـــ ــطس 2019م، 21 ذو الحج ــبت 23 أغس الس
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التــي كانــت بــن التيــار الصــدري والقــوات األمريكيــة يف جنــوب العــراق.
ومــن ثــم فيبــدو أن فتــوى الحائــري هــي جــزء مــن الســياق العــام املتــأزم الــذي 
متــر بــه إيــران، فهــي ورقــة إيرانيــة تحــاول مــن خالهــا تخفيــف الضغــوط السياســية 
واالقتصاديــة عليهــا، ويدعــم هــذه القــراءة أن الحائــري مــن املؤمنــن بواليــة الفقيه)1(، 
ومــن املؤمنــن بحــق الــويل الفقيــه يف إنشــاء أحــكام جديــدة)2(. والحشــد الشــعبي يف 
العــراق املُوجــه إليــه هــذه الفتــوى مــن مؤيــدي واليــة الفقيــه كذلــك، ومــن ثــم فوفًقــا 
للتكييــف الفقهــي فالفتــوى صــادرة مــن غــر ذي صفــة، ألن املرجــع األعلــم واملعتمــد 
ــراين  ــد اإلي ــه، أي املرش ــويل الفقي ــو ال ــاوى ه ــذه الفت ــل ه ــدار مث ــه إص ــوط ب واملن
نفســه، يك تكــون ُملزِمــة لقــوات الحشــد الشــعبي، التــي تقلــد يف شــقها األكــر املرشــد 
اإليــراين، واملرجــع الحائــري يُــدرك ذلــك جيــًدا، فقــادة وألويــة الحشــد الشــعبي إمــا 
ــد  ــة املرش ــدون ملرجعي ــا مقل ــتاين، وإم ــة يف السيس ــف املمثل ــة النج ــدون ملرجعي مقل
اإليــراين عــيل خامنئــي، ويف كلتــا الحالتــن ففتــوى الحائــري غــر ملزمــة ألي مــن 

تلــك األلويــة.

ثانًيا: ردود األفعال الداخلية والخارجية
ــم  ــم يف قُ ــري املقي ــوى الحائ ــراء فت ــي ج ــل العراق ــال يف الداخ ــت ردود األفع تباين
بإيــران، فقــد هــددت عصائــب أهــل الحــّق يف العــراق باســتهداف املصالــح األمريكيــة 
كالقــوات العســكرية والقنصليــات ومتركــزات الوجــود األمريــيك، وقــال أحــد مســؤويل 

ــه، وال  ــة الفقي ــدأ والي ــأرى مب ــا ف ــا أن ــول: “أم ــة”، ويق ــه المطلق ــة الفقي ــن بوالي ــا أؤم ــري: “وأن ــول الحائ )))  يق

ــة  أعتــرف بــأي أســاس آخــر غيــره”. راجــع: الموقــع الرســمي للحائــري، اســتفتاءات الحائــري، مســائل فــي والي

 https://cutt.us/zpchk الفقيــه. 
)))  يقــول الحائــري فــي هــذا الصــدد: “إّن مجــال التقليــد هــو مجــال معرفــة األحــكام الشــرعية االبتدائيــة. أمــا 

مجــال الواليــة فهــو مجــال إنشــاء أحــكام جديــدة حفظـًـا لمصالــح الوقــت مــن ِقبــل ولــي األمــر”. المرجــع نفســه.
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الحركة: »ال نريد تدريبًا وال دعًا وال نقل خرات«)1(.
وأكــد تحالــف الفتــح أنــه ســيؤيد فتــوى الحائــري داخــل الرملــان العراقــي، ووصفها 
التحالــف بالفتــوى الشــجاعة ضــد الهجــات األمريكيــة واإلرسائيليــة التــي اســتهدفت 
ــات  ــعبي، الوالي ــد الش ــة الحش ــس هيئ ــب رئي ــم نائ ــعبي)2(. واته ــد الش ــع الحش مواق
املتحــدة بإدخــال طائــرات مســرة إىل العــراق لــرضب مخــازن األســلحة للحشــد 
الشــعبي، لكــن الحكومــة العراقيــة رصحــت بــأن هــذه الترصيحــات ال متثــل املوقــف 

ــي)3(. الرســمي العراق
وقريبـًـا مــن موقــف الحكومــة العراقيــة الدبلومــايس أصــدر الزعيم الشــيعي مقتدى 
ــات، وطالــب الحكومــة  ــل هــذه العملي ــل مبث ــام إرسائي ــه قي ــا يســتبعد في الصــدر بيانً
ــّد  ــة، لس ــد الدول ــاح يف ي ــرص الس ــب بح ــد، وطال ــق املحاي ــة التحقي ــة برسع العراقي

ــة)4(.  البــاب أمــام أي تدخــات خارجي
والحقيقــة أن املواقــف التصعيديــة لبعــض قــادة الحشــد وأجنحتــه جــراء تلــك 
الفتــوى هــي نــوع مــن الضغــط يك ال تتكــرر مثــل هــذه األحــداث، أمــا تحويــل هــذه 
ــة املوجــودة عــى  ــوات األمريكي ــة مــع الق ــاب املواجه ــح ب ــع، وفت ــدات إىل واق التهدي
ــوى  ــون فت ــن تك ــرى، ول ــركات أخ ــباب وُمح ــات وأس ــه تداعي ــة، فل األرايض العراقي

ــل هــذا الصــدام.  ــا ملث ــا مــرًرا كافيً ــري وأبعاده الحائ

ثالًثا: النجف وفتوى الحائري:
مــن زاويــة دينيــة أخــرى، مثلــت هــذه الفتــوى إحراًجــا ملرجعيــة النجــف، وافتئاتـًـا عــى 
ثقلهــا الدينــي والفقهــي يف العــامل الشــيعي عموًمــا، ويف الداخــل العراقــي خصوًصــا، 
ــوى  ــب عــى فت ــإن النجــف مل تعق ــذا ف ــرايف، ول ــرايف والدميغ ــث وجودهــا الجغ حي
الحائــري، ال باإلقــرار وال باإلنــكار، وقالــت مصــادر مــن الحشــد محســوبة عــى العتبــة 
الحســينية إنهــا ملتزمــة بخــط املرجعيــة النجفيــة، ومبــا ميليــه القائــد العــام للقــوات 

املســلحة)5(.
ــر  ــري أك ــوى الحائ ــام لفت ــض الت ــار الرف ــم يف إط ــف يُفَه ــب النج ــدم تعقي وع
ــه إقــرار لهــا، إذ إّن تاريــخ النجــف ومراثهــا الفقهــي ونظريتهــا  مــن فهمــه عــى أن

)))  العربية نت، بعد فتوى إيرانية.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف األمريكيين، 24 أغسطس2019م. 
 https://cutt.us/YOATv

)))  المعلومة، الفتح: سنؤيد فتوى السيد الحائري داخل مجلس النواب، 24 أغسطس2019م. 
 https://cutt.us/2tlPK

)))  العربية نت، بين النجف ووالية الفقيه.. فتوى إيرانية الهوى تثير الجدل، 24 أغسطس2019م. 
 https://cutt.us/Ogz3c

))) تغريدة على تويتر، على الحساب الرسمي لمقتدى الصدر، بتاريخ 26 أغسطس2019م. 
 https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1166034778338070529/photo/1
))) العربية نت: بين النجف ووالية الفقيه.. فتوى إيرانية الهوى تثير الجدل، مرجع سابق. 

10



ــة يف ظــل  ــة مشــاركة سياســية فاعل ــه، وألي ــة الفقي ــة والي السياســية الرافضــة لنظري
ــول، واألوفــق مــن حيــث الواقــع  ــق بالقب ــاب املعصــوم، يجعــل هــذه القــراءة األلي غي

ــة. ــة العراقي ــه الدول ــذي متــر ب الســيايس ال

خالصة:
تــدل تلــك التفاعــات املتعلقــة بفتــوى املرجــع الدينــي كاظــم الحائــري عــى أن إيــران 
هدفــت مــن وراء تلــك الفتــوى إىل تحقيــق عــدة أهــداف اســراتيجية، عــى املســتوى 

الدينــي والســيايس.
فعــى املســتوى الدينــي فــإّن إيــران ال يروقهــا تــرصف النجــف يف األوقــات 
ــاد  ــف عــى الحي ــا تق ــا م ــة، فالنجــف غالبً ــة اإليراني ــا الدول ــي متــر به ــة الت الحرج
للحفــاظ عــى اإلرث الحــوزوي والفقهــي للمذهــب الشــيعي، وللحــوزة النجفيــة أيًضــا، 
ــه،  ــويل الفقي ــد ال ــدون مــن النجــف أن تنغمــس يف تأيي ــن يري يف حــن أن اإليراني
ــراه  ــا ت ــو م ــط، وه ــول الخ ــى ط ــة ع ــة اإليراني ــات العام ــًا للسياس ــون داع وأن تك
ــا لدورهــا العلمــي، ونظريتهــا يف الفقــه الســيايس غــر املتوافقــة مــع  النجــف مجافيً
واليــة الفقيــه املطلقــة، فالعاقــة يف هــذا املنحــة هــي أقــرب إىل الــرصاع عــى الــدور، 

ــة.  ــم يف كل مرحل ــد عــر فــرز املرجــع األعل ــة عــى جاهــر التقلي والهيمن
وعــى املســتوى الســيايس فــإّن طهــران تســعى لنقــل ثقــل الحــوزة مــن النجــف إىل 
قــم، حيــث مُيكــن الســيطرة عــى املراجــع وترميــز املســاندين للدولة بخــاف املعارضن 
لهــا الذيــن يســهل الســيطرة وفــرض القيــود الشــديدة عليهــم، وهنــاك مســار قريــب 
مــن هــذا املســار وهــو تصعيــد مراجــع عراقيــن ينتمــون إىل الخــط الــواليئ وواليــة 
الفقيــه املطلقــة دون الجزئيــة، يك ال يُقــال إّن العراقيــن أو النجفيــن كلهــم ضــد واليــة 
ــة، ويف نفــس  ــة العراقي ــة الديني ــه، ويك ميكــن التأثــر مــن خالهــم عــى البيئ الفقي
ــرون عــى  ــن يؤث ــؤالء املراجــع الذي ــة الرســمية به ــة النجفي ــة املرجعي ــت مضايق الوق

حصــص النجــف التقليديــة، ومــن ثــم املاليــة، ال شــك. 
ــر  ــة ذات تأث ــة النجفي ــن املرجعي ــدر م ــي تص ــوى الت ــول إّن الفت ــن الق ــن مُيك لك
أعمــق مــن تلــك الصــادرة مــن مراجــع يف قــم غــر الــويل الفقيــه، ذلــك أن النجــف 
تســتند إىل مــراث حــوزوي وفقهــي غــر متوفــر عنــد اآلخريــن، يف حــن ال يســتند 
الخصــوم ســوى إىل دعــم الدولــة اإليرانيــة للخــط الــواليئ، مــا أتــاح للنجــف الظهــور 
كمؤسســة مســتقلة محتفظــة مبســافة بينهــا وبــن الســلطة السياســية، ومــن ثــم تراهــن 
النجــف عــى هــذه املســافة بينهــا وبــن السياســة ولوازمهــا، لاســتمرار كأكــر مؤسســة 

دينيــة يف العــامل الشــيعي. 
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الملـــف السيــــــاسـي

ــث  ــدًدا للحدي ــاين مج ــن روح ــراين حس ــس اإلي ــاد الرئي ــطس 2019 ع ــالل أغس خ
عــن قلــة الصالحيــات املمنوحــة لــه، ففــي الذكــرى الســنوية ملقتــل الرئيــس اإليــراين 
األســبق محمــد عــي رجــايئ، التــي تتزامــن مــع أســبوع الحكومــة)1(، دعــا روحــاين 
إىل عــدم التدخــل يف حكومتــه، وطالــب مبنــح حكومتــه الصالحيــات الالزمــة التــي 

متكنهــا مــن القيــام بواجباتهــا وأداء مهامهــا.
ــبتن  ــات يف مناس ــوع الصاحي ــن موض ــاين ع ــدث روح ــايض، تح ــو امل ويف ماي
ــدم  ــب بع ــة، وطال ــات الحكوم ــة صاحي ــرق إىل ِقلّ ــرة األوىل تط ــن، يف امل مختلفت
تدخــل الســلطات األخــرى يف عمــل الحكومــة، ويف املــرة الثانيــة طالــب مبنــح حكومتــه 
صاحيــات تكــون شــبيهة بتلــك الصاحيــات التنفيذيــة الواســعة التــي منحهــا الخمينــي 

ــة إبــان فــرة الحــرب اإليرانية-العراقيــة.  للحكومــة اإليراني
مطالبــة روحــاين مبزيــد مــن الصاحيــات خــال شــهَري أبريــل ومايــو كانت بســبب 
رغبتــه يف إطــاق يــده ورفــع القيــود التــي يفرضهــا عليــه املرشــد عــيل خامنئــي وبقيــة 
املتشــددين للتعامــل بشــكل أفضــل مــع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة، والتــي تفاقمــت 
بشــكل ملحــوظ عقــب االنســحاب األمريــيك مــن االتفــاق النــووي وتصاعــد العقوبــات 
األمريكيــة ضــد طهــران، لكــن حديثــه األخــرة عــن موضــوع الصاحيــات يعــود إىل 

ســببن رئيســين هــا:

أوًل: رغبة روحاني في إجراء محادثات مع اإلدارة األمريكية 
بعــد يــوم واحــد مــن زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد ظريــف ملقــّر قّمــة 
مجموعــة الســبع بفرنســا، والتي قوبلــت بانتقــادات شــديدة مــن ِقبــل املتشــددين يف 
النظــام اإليــراين، قــال روحــاين إنــه مســتعّد ملقابلــة أي شــخص إذا كان هــذا اللقــاء 
يف مصلحــة الشــعب اإليــراين، ويف تلميــح باســتعداده للتفــاوض مــع الرئيــس األمريــيك 

دونالــد ترامــب)2(.

)))  أســبوع الحكومــة: درجــت الحكومــات اإليرانيــة المتعاقبــة علــى تخصيصــه فــي نهايــة شــهر أغســطس مــن كل 

عــام إلحيــاء الذكــرى الســنوية الغتيــال الرئيــس اإليرانــي األســبق محمــد علــي رجائــي ورئيــس وزرائــه محمــد جــواد 

باهنــر، وفيــه يناقــش المرشــد أداء الحكومــة بشــكل علنــي علــى شاشــات التلفــاز.
ــخ  ــم، تاري ــدار کن ــا هــر شــخصی دی ــردم ب ــه خاطــر م ــی: حاضــرم ب ــي ســي فارســي، حســن روحان ــي ب )))  ب

https://2u.pw/6Ax43  ،2019/09/09 االطــاع: 
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لكــّن املتشــددين يف النظــام اإليــراين قابلــوا هــذه الترصيحــات بانتقــادات وردود 
ــا،  ــا أصوليًّ ــل 83 نائبً ــد أرس ــة. فق ــاين بالخيان ــام روح ــّد اته ــت إىل ح ــة وصل غاضب
بينهــم أعضــاء جبهــة الصمــود املتشــددة، مذكــرة إىل روحــاين اتهمــوه فيهــا بإعطــاء 
إشــارات للرئيــس األمريــيك باســتعداد إيــران للتفــاوض، ومبخالفــة تعليــات املرشــد 

ــات املتحــدة)1(.  الرافضــة ألي تفــاوض مــع الوالي
أمــا خامنئــي فلــم يحــذر روحــاين بشــكل مبــارش مــن التفــاوض مــع اإلدارة 
األمريكيــة، لكــن مجلــة »خــط حــزب اللــه« األســبوعية، التــي ينرشهــا مكتــب املرشــد، 
تناولــت يف عددهــا الجديــد ترصيحــات الرئيــس التــي أعلــن فيهــا اســتعداده للتفاوض 
ــول  ــي يق ــة لخامنئ ــارة قدمي ــا عب ــى غافه ــة ع ــة، وأوردت املجل ــع اإلدارة األمريكي م
فيهــا: »املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة مرفوضــة متاًمــا، ليــس فقــط مــع الرئيــس 

األمرييك، إمنا أيًضا مع وزير خارجيتها واملسؤولن فيها«)2(.

أمــا صحيفــة »كيهــان« التــي تعــّد صــوت املرشــد واملعروفــة بتوجهاتهــا املتشــددة، 
ــورة  ــاج إىل ص ــب يحت ــرت أن »ترام ــدة واعت ــاين بش ــس روح ــت الرئي ــد هاجم فق
تذكاريــة مــع املســؤولن اإليرانيــن من أجــل االنتخابــات الرئاســية املقبلــة يف الواليات 
املتحــدة، وينتظــر مــن روحــاين أن مينحــه هــذه الفرصــة«، وذكـّـرت الصحيفــة روحــاين 
بترصيحاتــه الســابقة التــي قــال فيهــا إن »الحــوار مــع الواليــات املتحــدة هــو رضب 

)))  خبروان، واکنش مجلس به اظهارات اخیر “روحانی” درباره مذاکره، تاريخ االطاع: 2019/09/10

https://2u.pw/EbZlv
)))  مشــرق نيــوز، خــط حزب اللــه/ »مذاکــره بــا آمریــکا قطعــا منتفــی اســت« +دانلــود، ااريــخ االطــاع: 

https://2u.pw/B2hV7 ،2019/09/10
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مــن الجنــون ألنهــا مل تلتــزم باالتفــاق النــووي الــذي صادقــت عليــه األمم املتحــدة«)1(.
وعــى وقــع هــذه االنتقــادات، مل يكــن أمــام الرئيس حســن روحــاين إال الراجع عن 
ترصيحاتــه الســابقة باإلعــان أن بــاده تعــارض مــن حيــث املبــدأ إجــراء مفاوضــات 
ثنائيــة مــع الواليــات املتحــدة، وربــط إجــراء مفاوضــات مــع اإلدارة األمريكيــة برفــع 

العقوبــات ومــا تقتضيــه املصالــح القوميــة إليــران)2(. 

ثانًيا: تدخالت األجهزة الرقابية في عمل الحكومة
خــال الفــرة األخــرة شــنت الســلطة القضائيــة واألجهــزة الرقابيــة التابعــة لهــا سلســلة 
مــن االعتقــاالت ونفــذت عــدًدا مــن املحاكــات بحــق مســؤولن ســابقن يف بعــض 
ــق  ــم تتعل ــدون شــقيق روحــاين بته ــة حســن فري ــل محاكم ــة، مث املؤسســات الحكومي
بالفســاد واملخالفــات املاليــة، ومحاكمــة النائــب الســابق لرئيــس البنــك املركــزي أحمــد 
عراقجــي؛ بتهمــة تهريــب النقــد األجنبــي إىل الخــارج، فضــًا عــن اعتقــال الرئيــس 
الســابق ملنظمــة الخصخصــة)3(، وذلــك يف إطــار مــا يعــرف بقانــون مكافحــة الفســاد 
والجرائــم االقتصاديــة والــذي وضعــه القضــاء اإليــراين عــى رأس أولوياتــه، ال ســيا 

بعــد وصــول إبراهيــم رئيــي إىل رئاســة الســلطة القضائيــة.
ــرى أن  ــه ي ــادي، فإن ــاد االقتص ــاث الفس ــرشوع اجتث ــد م ــاين يؤي ــم أن روح ورغ
االعتقــاالت واملحاكــات تصاحبهــا تدخــات مبــارشة مــن الســلطة القضائيــة يف 
شــؤون الســلطة التنفيذيــة بحجــة الرقابــة، كــا يــرى أن املحاكــات يجــب أن تكــون 
املرحلــة األخــرة مــن مراحــل مكافحة الفســاد، أي بعد اكتــال التحقيقــات والتحريات، 

ــاع:  ــخ االط ــن و آن، تاري ــا ای ــدار ب ــه دی ــود ن ــاد می ش ــاش آب ــا کار و ت ــور ب ــی! کش ــای روحان ــان، آق )))  كيه

https://2u.pw/O3IKG  ،2019/09/10
)))  بي بي سي فارسي، حسن روحانی ماقات با ترامپ را رد کرد، تاريخ االطاع: 2019/09/12

https://2u.pw/g3323
https://2u.pw/2U6qr ،2019/09/14 :ألف، تیغ عدالتخواهی را کند نکنیم، تاريخ االطاع (((
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إال أن الســلطة القضائيــة ظلــت توجــه االتهامــات إىل املســؤولن الحكوميــن وتجــري 
محاكات يومية وعلنية، ما انعكس سلبًا عى أداء الحكومة.

الرئيــس روحــاين الــذي يــرى أن مكافحــة الفســاد ال ميكــن أن تتــم عــر الســجن 
واالعتقــاالت، وّجــه اتهاًمــا غــر مبــارش إىل الســلطة القضائيــة بتســييس املحاكــات، 
عندمــا طالبهــا بالتحقيــق يف القضايــا دون خلــط ســيايّس، ووصلــت شــدة امتعاضــه 
ــة حــذر فيهــا مــن  مــن الــدور الســلبي الــذي تقــوم بــه األجهــزة الرقابيــة إىل مرحل
أن تدخــل األجهــزة الرقابيــة يف عمــل الحكومــة ســوف يــؤدي إىل فشــل أي شــخص 

يتــوىل رئاســة هــذا البلــد)1(.
لكــن رد القضــاء اإليــراين عــى هــذه االتهامــات جــاء رسيًعــا، بعــد أن اعتــر رئيــس 
الســلطة القضائيــة أن الجميــع يــدرك بــأن النظــام املــايل والبنــيك يف إيــران يواجــه 
أزمــات عديــدة، لــذا فــإّن الســلطة القضائيــة تــرى رضورة إصــاح املؤسســات املاليــة 
للقضــاء عــى الفســاد والحيلولــة دون اســتفادة األفــراد مــن عاقاتهــم يف الحصــول 

عــى أمــوال بطريقــة غــر مرشوعــة.
أمــا نائــب رئيــس الســلطة القضائيــة محســن اجئــي، فقــد أيد مــا ذهب إليــه روحاين 
بــأن االعتقــاالت واملحاكــات لــن تقــي عــى ظاهــرة الفســاد، وأن دور القضــاء يجب 
أن يقتــرص عــى محاكمــة كل مــن يثبــت باألدلــة والراهــن أنــه حصــل عــى أمــوال 
بطريقــة غــر مرشوعــة، لكنــه يــرى أن األجهــزة التنفيذيــة يف الحكومــة اإليرانيــة لــو 
اضطلعــت بدورهــا عــى الوجــه األكمــل ملــا كانــت هنــاك حاجــة إىل تدخــل الســلطة 

القضائيــة يف موضــوع مكافحــة الفســاد)2(.

خالصة
ــه،  ــة ل ــات املمنوح ــة الصاحي ــن قل ــث ع ــاين إىل الحدي ــن روح ــس حس ــودة الرئي ع
واتهامــه لألجهــزة الرقابيــة التــي يديرهــا املتشــددون بالتدخــل يف شــؤون حكومتــه، 
ــي  ــة وخامنئ ــر يف وجهــات النظــر بــن روحــاين مــن جه ــاف كب تكشــف عــن اخت
واألجهــزة التابعــة لــه مــن جهــة أخــرى، حــول التعامــل مــع التهديــدات واألزمــات التــي 
ــر عــى  ــي تؤث ــات الت ــل والعقب ــران، كــا تكشــف عــن حجــم العراقي ــا إي تتعــرض له
أداء حكومتــه. ولعــل الســؤال الــذي وّجهــه روحــاين خــال كلمتــه يف الذكــرى الســنوي 
ــخص ل  ــن ش ــا م ــي تريدونه ــؤولية الت ــا املس ــو: م ــايئ، وه ــيل رج ــد ع ــل محم ملقت

ســلطة لــه؟ خــر دليــل عــى ذلــك.

ــخ االطــاع:  ــد، تاري ــدارد، چــه مســئولیتی می خواهی ــارات ن ــی: از کســی کــه اختی ــو فــردا، حســن روحان ))) رادي

https://2u.pw/JBdrc   ،2019/09/14
)))  خبرگــزاری دانشــگاه آزاد، دلهــره دولت مــردان از برخــورد قاطــع دســتگاه قضائــی بــا فســاد/ رئیــس جمهــور بــا انتقــاد 

https://2u.pw/03iE9 ،2019/09/15 :از قــوه قضائیــه چــه اهدافــی را دنبــال می کنــد؟، تاريــخ االطــاع
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الملـــف العسكـري 

مارســت إيــران سياســة ضبــط النفــس بشــكل اســتثنايئ عــى الرغــم مــن الهجــات 
اإلرسائيليــة املتواصلــة عــى أذرعهــا يف ســوريا ولبنــان ومؤخــًرا يف العــراق. وتعــود 
الرضبــات اإلرسائيليــة ضــد الهــداف اإليرانيــة يف ســوريا والعــراق إىل عــام 2015م 
عندمــا شــنت إرسائيــل هجــات اســتهدفت فيهــا الجــرال محمــد عــي اللــه دادي، 
ــر  ــات الجــولن الســورية يف أواخــر يناي ــة عــى مرتفع ــارٍة جوي ــل يف غ ــذي ُقت ال
ــوة القــدس  ــن ســبعة مــن أعضــاء ق ــان مــن ب ــد مهــدي دهق 2015)1(، وكان العقي
اإليرانيــة الذيــن ُقتلــوا يف أبريــل 2018)2(، والــذي كان يتــوىل قيــادة وحــدة 
الطائــرات املســرة يف ســوريا. وازدادت حــدة التصعيــد مــع الرضبــات األخــرة ضــد 
ــر  ــد األخ ــراق، وكان التصعي ــران يف الع ــن إي ــة م ــعبي املدعوم ــد الش ــوات الحش ق
لــدى الهجــوم اإلرسائيــي عــى قاعــدة T-4 الجويــة يف ســوريا، الــذي أســفر 
عــن مقتــل ســبعة مــن أعضــاء الحــرس الثــوري اإليــراين. ومل تســتطع الهجــات 
ــا يف  ــّي ُقدًم ــن امل ــران ع ــا ردع طه ــن قّوته ــم م ــى الرغ ــرة ع ــة األخ اإلرسائيلي
إعــداد وتنظيــم ميليشــياتها يف العــراق وســوريا ولبنــان، وهنــا نطــرح تســاؤًل عــن 

مــدى عــزم إيــران وصربهــا لالســتمرار يف نفــس النهــج.

أوًل: سعي إسرائيل إلقامة منطقة عازلة
ــا  ــام 1981 عندم ــل إىل ع ــا إرسائي ــي تتبعه ــة الت ــة الهجومي ــة الدفاعي ــود السياس تع
شــنت هجــات جريئــة ضــد مفاعــل أوزيــراك النــووي يف بغــداد)3( الــذي حققــت فيــه 
نجاًحــا باهــرًا. كانــت مهمــة تــل أبيــب التــي أطلــق عليهــا »أوت ســايد ذا بوكــس« أو 
ــا، وال ســيا  ــل مــع جرانه ــاظ عــى أمــن إرسائي ــدوق« الحف ــة »خــارج الصن بالعربي
ــج  ــر الرنام ــذ يف تدم ــة التنفي ــن صعب ــي مل تك ــة الت ــذه العملي ــت ه ــوريا. ونجح س

(1)  “Iran general died in ‘Israeli strike’ in Syrian Golan”, BBC News, January 19, 2015, https://
www.bbc.com/news/world-middle-east-30882935
(2)  Judah Ari Gross, “IDF chief: Iranian commander Soleimani personally oversaw planned 
drone attack,” Times of Israel, August 25, 2019, https://www.timesofisrael.com/idf-iran-sent-
kamikaze-drones-and-advisers-to-syria-to-attack-israel/
(3)   “How Israel’s Air Force Crushed Saddam Hussein’s Nuclear Weapons Dream,” The National 
Interest, June 23, 2019, https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-israels-air-force-crushed-
saddam-husseins-nuclear-weapons-dream-63807
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النــووي الســوري يف ديــر الــزور يف أغســطس 2007)1(. ومنــذ بــدء االنتفاضــة الشــعبية 
عــام 2011 عــززت إيــران مــن تعاونهــا العســكري مــع ســوريا، وقــد ســمحت ســوريا 
للميليشــيات الشــيعية العمــل بشــكل مســتقّل عــن قواتهــا املســلحة، كــا وفــرت أيًضــا 
ــنن،  ــّر الس ــى م ــراين. وع ــوري اإلي ــرس الث ــا للح ــل أراضيه ــكرية داخ ــد عس قواع
ــرى ذات  ــة أو أخ ــداف إيراني ــى أه ــة ع ــارة جوي ــن 200 غ ــر م ــل أك ــنت إرسائي ش
صلــة بإيــران يف ســوريا يف الســنوات األخــرة، ومل تتلــقَّ هــذه الهجــات يف معظــم 

ــة)2(. ــال انتقامي الحــاالت أي ردود أفع
ــة عــى أذرع »حــزب  ــة املتتالي ــان الهجــات اإلرسائيلي ويف 26 أغســطس، أدان لبن
اللــه«، الــذي دمــرت فيــه إرسائيــل عنــرًصا رئيســيًّا يف برنامــج »حــزب اللــه« إلنتــاج 
الصواريــخ املوجهــة بدقــة، وهــو »الخــاط الصناعــي« الــذي يعــزز مــن مــدى محــرك 
الصواريــخ ودقــة املقذوفــات، وُدّمــر هــذا الخــاط قبــل أن يتمكــن الحــزب مــن نقلــه 

إىل مكان آمن)3(.

(1)  Barbara Opall-Rome, “Declassified: How an Israeli operation derailed Syria’s nuclear weap-
ons drive,” Defence News, March 08, 2018, https://www.defensenews.com/global/mideast-af-
rica/2018/03/20/just-declassified-how-an-israeli-operation-derailed-syrias-nuclear-weap-
ons-drive/
(2)  Dan Williams, “Israel says struck Iranian targets in Syria 200 times in last two years,” Reu-
ters, September 4, 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-syria-iran/
israel-says-struck-iranian-targets-in-syria-200-times-in-last-two-years-idUSKCN1LK2D7
(3)  Amos Harel, “Beirut Strike Target: Vital Iranian Device for Hezbollah’s Mass Missile Pro-
duction,” Haaretz, Aug 29, 2019, https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-isra-
el-hezbollah-strike-beirut-lebanon-iran-precision-missile-1.7761938
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ويف 20 أغســطس، تصاعــدت أعمــدة الدخــان مــن قاعــدة بلــد الجويــة يف العــراق، 
وكانــت هــذه هــي الــدالالت األبــرز للهجــوم الرابــع ضمــن سلســلة الرضبــات األخــرة 
ــت  ــا تلق ــم أنه ــي زُع ــراق، والت ــران يف الع ــة إلي ــعبي التابع ــد الش ــوات الحش ــد ق ض
للتــّو شــحنات صواريــخ ومعــّدات محدثــة تتمتــع بنظــام التوجيــه املتقــدم للصواريــخ. 
ــرت  ــيمة ودم ــت أرضاًرا جس ــات أحدث ــة أن الهج ــار الصناعي ــور األق ــدت ص وأك
املواقــع املســتهدفة)1(. ســبق ذلــك انفجــار يف الثــاين عــرش مــن أغســطس يف مســتودع 
للذخــرة يف بغــداد بالقــرب مــن قاعــدة الصقــر العســكرية، والــذي أدى إىل انــدالع 

سلســلة مــن االنفجــارات يف املســتودع.
ــو، وقــع انفجــار يف قاعــدة بالقــرب مــن العامــري  ويف وقــت ســابق يف 19 يولي
يف محافظــة صــاح الديــن شــال بغــداد، وبعــد عــدة أيــام وقــع انفجــار يف قاعــدة 
أخــرى يف معســكر أرشف عــى طــول الحــدود اإليرانيــة، وكان هــذا هــو أقــى حــد 
ــع  ــدة مواق ــة ع ــات إرسائيلي ــف مقات ــى قص ــرة)2(. وردًّا ع ــل األخ ــات إرسائي لرضب
عســكرية إيرانيــة أطلــق الحــرس الثــوري اإليــراين مــن قاعــدة »يت فــور« رشق حمــص 
يف ســوريا يف فرايــر 2018 طائــرة مســرة إىل داخــل الحــدود اإلرسائيليــة املســرة، 
إال أن إرسائيــل أســقطتها فــوًرا بطائــرة مروحيــة حربيــة. ويف تلــك األثنــاء أســقطت 
 F-16 ــراز ــن ط ــة م ــرة إرسائيلي ــرات طائ ــادات الطائ ــران مض ــورية بن ــوات الس الق
داخــل األرايض اإلرسائيليــة)3(. والجديــر بالذكــر أنــه قُبيــل انســحاب الرئيــس األمريــيك 
دونالــد ترامــب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين يف مايــو 2018، شــنت إرسائيــل هجوًما 
ــز  ــتية ومراك ــع اللوجس ــدس واملواق ــوة الق ــة لق ــلحة التابع ــازن األس ــى مخ ــامًا ع ش

االســتخبارات ردًّا منهــا عــى إطــاق األخــرة صواريــخ عــى مرتفعــات الجــوالن.
ــد  ــأت قواع ــد أنش ــران، فق ــة إي ــا يف قبض ــت بأكمله ــوريا أصبح ــظ أن س وناح
عســكرية ومرافــق تدريــب ومســتودعات للذخــرة لقواتهــا. وعندمــا توالــت الهجــات 
اإلرسائيليــة عــى مطــار دمشــق حولــت القــوات اإليرانيــة مركــز أنشــطتها العســكرية 
ــق  ــل العم ــص، داخ ــن حم ــرب م ــة بالق ــور« الجوي ــدة »يت ف ــار إىل قاع ــن املط م
ــآتها  ــرة، فرقــت طهــران منش الســوري وبعيــًدا عــن إرسائيــل)4(. ويف اآلونــة األخ

(1)  Alissa J. Rubin and Ronen Bergman, “Israeli Airstrike Hits Weapons Depot in Iraq,” The New 
York Times, Aug 22, 2019, https://www.nytimes.com/2019/08/22/world/middleeast/isra-
el-iraq-iran-airstrike.html
(2)  Laurie Mylroie, “Israel attacks Iranian targets in Iraq,” Kurdistan 24, Aug 01, 2019, https://
www.kurdistan24.net/en/news/57a211cf-6a75-4f8c-b981-87ee81333cb5
(3)  Yossi Yehoshua, “IAF probe finds: Second F-16 was able to evade Syrian missiles,” Ynet News, 
Dec 02, 2018, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5108530,00.html
(4)  Oliver Holmes, “The Syrian airbase at the heart of a potential Israel-Iran war,” The Guardian, 
May 01, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/may/01/the-syrian-airbase-at-the-
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ــات  ــة عملياتهــا ولتثبيــط قــوة ونتائــج رضب ومرافقهــا العســكرية للحفــاظ عــى رّسي
ــل. ــا، إرسائي عدّوه

ثانًيا: الميزان العسكري اإليراني واإلسرائيلي
ــّوة  ــّوق ق ــن اســتخباراتها وتف ــل م ــن، اســتفادت إرسائي ــدار العامــن املاضي عــى م
نرانهــا لشــّن هجــات وقائيــة مميتــة ودقيقــة. وحســب مــا أفــادت بــه بعــض التقاريــر 
ــات كان محــدوًدا ومل تلحــق هــذه  ــن جــراء هــذه العملي ــى مــن املدني أن عــدد القت

ــا العســكرية. ــوات الروســية وأذرعه ــة أي أرضار بالق ــات الجراحي الرضب
أمــا بالنســبة إىل القــوة العســكرية، فلــدى كا الخصمــن نقــاط قــوة مختلفــة بشــكل 
واضــح، والتــي ال ميكــن مقارنتهــا بلغــة األرقــام، إذ تحتفــظ إرسائيــل بقــوة عســكرية 
كبــرة الحجــم يف حدودهــا الجغرافيــة، بــل إنهــا واحــدة مــن أكــر القــوات العســكرية 
ــل  ــة بشــكل أق ــوات املســلحة اإليراني ــد الق ــة أخــرى، تعتم ــا. مــن ناحي ــا وتدريبً تقدًم
عــى وســائل القتــال التقليديــة وتعتمــد أكــر عــى حــرب الجيــل الخامــس أو يُســمى 
ــا لرنامــج تطويــر  بـ»الحــرب الهجينــة«، ومــع ذلــك فقــد أولــت إيــران اهتاًمــا خاصًّ
الصواريــخ، وكذلــك أســطول الطائــرات املســرة. كــا تعتمــد طهــران بشــكل كبــر عــى 
الجاعــات الفاعلــة املســلحة غــر الحكوميــة واإليرانيــن يف املهجــر لتفعيــل ماكينــة 
الدعايــة اإلعاميــة، ســواء أكان ذلــك مــن خــال وســائل اإلعــام املحليــة أو العامليــة. 
ــووي، يف حــن  ــا الن ــكار« إزاء برنامجه ــع »سياســة اإلن ــل أول مــن اتب ــت إرسائي كان
أن إيــران اتبعــت هــذه السياســة يف غاراتهــا بالطائــرات املســرة والصواريــخ وكذلــك 
ــات  ــدويل للدراس ــد ال ــنوية للمعه ــات الس ــا للبيان ــيعية. وفًق ــيات الش ــا للميلش توظيفه
االســراتيجية حــول “امليــزان العســكري” لعــام 2017، وهــو تقريــر يســتعرض القــدرات 
العســكرية واقتصــادات الدفــاع، فــا يوجــد بــن إرسائيــل وإيــران فــروق كبــرة. إذ 
ــك  ــى عــام 2016، ومتتل ــار دوالر لقطــاع الدفــاع حت خصــص كل منهــا نحــو 16 ملي
ــود  ــوع، و350.000 مــن جن ــا 130.000 جنــدي، و220.000 متط ــوة قوامه ــران ق إي
االحتيــاط، بينــا يبلــغ عــدد األفــراد العاملــن يف إرسائيــل 133.000 إىل جانــب 
ــة هــو توفــر منظــور عــام  ــاط)1(. واملقصــود مــن املقارن ــود االحتي 400.000 مــن جن
للقــوات املســلحة بــن البلديــن. ولــن يصطــدم الجيشــان وجًهــا لوجــه بكامــل قوتهــا، 
حتــى إذا قــررت إيــران إرســال قــوات إىل ســوريا ولبنــان لخــوض حــرب شــاملة ضــد 
إرسائيــل فإنهــا ســتظل بحاجــة إىل وجــود عســكري لحايــة البــاد مــن هجــوم مــن 

heart-of-a-potential-israel-iran-war
(1) The Military Balance 2017, IISS, 2017 https://www.iiss.org/publications/the-mili-
tary-balance/the-military-balance-2017
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ــياتها  ــى ميليش ــاد ع ــدد باالعت ــذا الص ــران يف ه ــتمر إي ــك، ستس ــوار. لذل دول الج
ــدس  ــق الق ــوة فيل ــود ق ــا تق ــان. وبين ــراق ولبن ــوريا والع ــا يف س ــة مصالحه لحاي
ــرًا عــى  ــاًدا كب ــد يف اســراتيجيتها اعت ــا تعتم ــة، فإنه ــات العســكرية اإليراني العملي

حــزب اللــه.

ثالًثا: متى سترّد إيران؟
ســيبقى حــزب اللــه اســتثار إيــران الــذي ال يقــدر بثمــن لتحقيــق عمــق اســراتيجي 
ــى يف صفــوف  ــا. وعــى الرغــم مــن ســقوط قت ــت به ــا َحلُم ــي طامل ــة الت يف املنطق
ــا  قواتهــا فإنهــا مــا زالــت مســيطرة عــى مناطــق نفوذهــا. وتــويل إيــران اهتاًمــا خاصًّ
الحتياجــات الحــزب املاليــة والسياســية والعســكرية، إال أنهــا ال تــويل ذات القــدر مــن 
ــّول  ــه، مل يتح ــزب الل ــًة بح ــوريا. مقارن ــأة يف س ــة النش ــيات حديث ــام للميليش االهت
الحشــد الشــعبي إىل ميليشــيا متكاملــة ومنضبطــة ومدربــة بشــكل جيــد، ألنهــا تتكــون 
مــن 40 مجموعــة مختلفــة)1(. وأرســل حــزب اللــه أهــّم مستشــاريه لتدريــب امليليشــيات 
ا إليــران، فهــي تحمــي مصالحهــا  العراقيــة، إذ تعــّد هــذه امليليشــيات عنــرًصا مهــاًّ جــدًّ
يف العــراق وتعبّــد طريًقــا آمًنــا لعبــور النفــط واألســلحة والســلع. وهنــا تهــدف الحملــة 
اإلرسائيليــة ضــد الحشــد الشــعبي إىل تعطيــل خــط إمــدادات الحــزب بــداًل مــن شــّل 
ــنتها  ــي ش ــرة الت ــات األخ ــة الهج ــرت موج ــد أث ــها. وق ــة نفس ــيات العراقي امليليش
ــيا رد  ــة، وال س ــة يف املنطق ــة اإليراني ــى السياس ــعبي ع ــد الش ــد الحش ــل ض إرسائي
الفعــل اإليــراين املنتظــر إزاء هــذه الهجــات. لقــد اتســمت سياســة إيــران بالصــر، 
وقــد تســتمر عــى هــذه السياســة ســعيًا وراء نهجهــا العمــيل املتمثــل يف عــدم تفجــر 
اللعبــة بأكملهــا. أثــارت الرضبــات اإلرسائيليــة اإلحبــاط والغضــب يف صفــوف القــوات 
اإليرانيــة وميليشــياتها ومؤيديهــا يف الــرشق األوســط، ومــع ذلــك مل تظهــر أي 
عامــات عــى التمــرد أو االنتقــاد لسياســة طهــران. وميكــن أن يعــزى نجــاح الحــرب 
الهجينــة اإليرانيــة يف خضــّم املكاســب والخســائر إىل الــوالء القــوي للقيــادة الدينيــة 

والعســكرية)2(.
ــا مقتــل ضباطهــا البارزيــن ومقتــل عنــارص مــن  لقــد اســتثمرت طهــران براغاتيًّ
ــن أن  ــن املمك ــل م ــياتها. ه ــن مليليش ــن التابع ــا واملقاتل ــز جنوده ــه لتحفي ــزب الل ح

(1)  Mona Alami, “What future for Iraq’s PMU?” King Faisal Center For Research and Islamic 
Studies, Riyadh, June 2018, https://kfcris.com/pdf/2d22993fbed1202ea7f66abd11b865fb5bf-
d23adec925.pdf
(2)  Payam Mohseni and Hussein Kalout, “Iran’s Axis of Resistance Rises,” Foreign Affairs, 
January 24, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-01-24/irans-axis-resis-
tance-rises
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تدفــع الهجــات اإلرسائيليــة التــي اســتهدفت قــوات الحــرس الثــوري اإليــراين وحــزب 
اللــه طهــران لانتقــام بــداًل مــن إطاقهــا بضعــة صواريــخ أو إرســالها طائرات مســلحة 

مســرة إىل الداخــل اإلرسائيــيل ؟ اإلجابــة: ال أحــد يعلــم.
وتكمن املعضلة بتعدد جوانبها يف:

1-  لقــد قامــت إرسائيــل بتدابــر وقائيــة دفاعيــة ضــد العنــارص املســلحة غــر 
الحكوميــة، وقــد حظيــت تلــك التدابــر بالقبــول لــدى الــدول الغربيــة وروســيا وحتــى 
الصــن. ويُنظــر إىل ترصفــات إيــران يف العــراق وســوريا ولبنــان إىل حــد كبــر عــى 

أنهــا تجــاوزات مارقــة ألنهــا تهــدد الوضــع الراهــن. 
2- تقاتــل إرسائيــل أعداءهــا اإلقليميــن مــن أراضيهــا، وبالتــايل ليــس لديهــا ســوى 
جبهــة واحــدة لحمياتهــا. بالنســبة إىل إيــران فــإن خــوض حــرب شــاملة مــع إرسائيــل 
ــة  ــوة اقتصادي ــًة بق ــكرية مدعوم ــا العس ــًا ألذرعه ــًدا هائ ــا حش ــب منه ــوف يتطل س
كبــرة، وهــو الــذي ال متتلكــه طهــران اآلن. عــاوة عــى ذلــك، فقــد أحاطــت إيــران 
نفســها باألعــداء واألصدقــاء األعــداء )مثــل باكســتان وتركيــا(. وبالتــايل، إذا ردت عــى 
اســتهداف إرسائيــل لقــوة فيلــق القــدس يف ســوريا، وحــزب اللــه يف لبنــان، والحشــد 
الشــعبي يف العــراق، فلــن تأمــن طهــران مــن اعتبــار خصومهــا يف الشــال الغــريب 
)الجاعــات الكرديــة املســلحة( والجنــوب الرشقــي )الجاعــات البلوشــية املســلحة( يف 
ــد الهجــات ضــد النظــام  ــراين مــن اعتبارهــا الفرصــة املناســبة لتصعي الداخــل اإلي
اإليــراين، ومــن ثــم تدخــل إيــران يف حــرب شــاملة مــع ميليشــيات مســلحة ال شــك 

ــا.  أنهــا ســوف تلقــى دعــًا خارجيًّ
ــادرة  ــا ق ــة، إال أنه ــا اإلرسائيلي ــر مــن نظرته ــل بكث ــران العســكرية أق 3- ترســانة إي
ــن تكــون قــادرة عــى االســتمرار يف هــذه  ــب، ولكنهــا ل ــل أبي عــى إلحــاق أرضار بت
ــة الباليســتية)1(. ــا الصاروخي ــة، بــرصف النظــر عــن بطارياته ــرة طويل ــات لف العملي

4-  إذا مــا اندلعــت حــرب شــاملة مــع إيــران فســينضم حلفــاء إرسائيــل إليهــا برسعــة، 
ولــن تكــون الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون ممــن ينــرشون قواعــد عســكرية 
ــت  ــا إذا اندلع ــياتها. وهن ــة وميليش ــوات اإليراني ــل الق ــزل عــن رد فع ــة مبع يف املنطق
حــرب شــاملة فســتواجه إيــران صعوبــات يف الحفــاظ عــى سياســة ضبــط النفــس مــع 
الغــرب، وال ســيا مــع وجــود عــدد كبــر ومتنــوع مــن امليليشــيات التــي تعمــل تحــت 

رايتهــا.

(1)  Dan De Luce and Robert Windrem, “Iran uses proxies to punch above its weight in the 
Middle East, experts say,” NBC News, May 24, 2019, https://www.nbcnews.com/politics/nation-
al-security/iran-uses-proxies-punch-above-its-weight-middle-east-experts-n1008731
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ــة  ــران مهاجم ــل إلي ــن األفض ــه م ــرون أن ــران ي ــراالت يف طه ــإن الج ــك ف ولذل
منشــأة نفطيــة أو خــط أنابيــب أو مســتودع تخزيــن يف دول الخليــج أو قواعد عســكرية 
أجنبيــة عــى أرض عراقيــة وســورية مــن خــال مرتزقــة يف العــراق أو اليمــن، بــداًل 
مــن خــوض مواجهــة عســكرية مبــارشة مــع إرسائيــل. وبالتــايل متّكــن اإليرانيــون مــن 
إبقــاء مســتوى الــرصاع منخفًضــا، حتــى عندمــا ســعت تــل أبيــب إىل تحقيــق الهــدف 
االســراتيجي املتمثــل يف منــع ترســيخ الوجــود العســكري اإليــراين الرســمي يف ســوريا 
وإضعــاف وكاء إيــران يف ســوريا والعــراق ولبنــان، فــإن طهــران مل تُغــر إجراءاتهــا 

املضــادة.
ــة  ــات الدفاعي ــى السياس ــد ع ــل يعتم ــر، ب ــيل ال يخاط ــب اإلرسائي ــه فالجان وعلي
بنــرشه بطاريــات الدفــاع الجويــة للقبــة الحديديــة يف الشــال، وزيــادة االعتــاد عــى 
طائــرات الشــبح الخفيفــة مــن طــراز F-35 ، وذلــك منــذ إســقاط طائرتهــا مــن طــراز 
ــاح  ــاري س ــل طي ــن قب ــة م ــة منخفض ــاورات مراوغ ــب من ــدّو عق ــران الع F-16  بن

الجــو اإلرسائيــيل)1(.

خالصة:
تســعى إرسائيــل لتحقيــق هدفهــا االســراتيجي املتمثــل يف املرحلــة الحاليــة يف إخــراج 
ــة إىل  ــا العســكرية الجوي ــك قدراته ــران مــن األرايض الســورية، مســتخدمة يف ذل إي
ــاع حلفــاء إيــران )روســيا والصــن( بخطــورة  جــوار نشــاط دبلومــايس متســارع إلقن
انتشــار القــوات اإليرانيــة خــارج حدودهــا، ويف ظــل أوضــاع متأزمــة داخليًّــا وخارجيًّــا 
تعتمــد طهــران سياســة الصــر إزاء الرضبــات الجويــة اإلرسائيليــة، كــا تــرى طهــران 
أن تلــك الرضبــات وحدهــا لــن تكــون قــادرة عــى تحقيــق هــذا الهــدف اإلرسائيــيل. 
وحدهــا العمليــات الريــة ســواء مــن خــال امليليشــيات املنافســة للميلشــيات اإليرانيــة 
أو مؤسســات الدولــة الســورية نفســها هــي التــي ميكنهــا إخــراج القــوات اإليرانيــة، إال 

أن الوضــع الراهــن يف العــراق وســوريا ولبنــان ال يســمح بالقيــام بهــذا اآلن.
سيســتمر الجيــش اإلرسائيــيل يف اتبــاع اســراتيجية اســتباقية باســتخدام قــوة ناريــة 
ــات  ــب بالرضب ــل أبي ــا ستســتمر ت ــات مضــادة، ك ــام بعملي ــن القي ــداًل م متطــورة، ب
املضــادة ذات األهميــة االســراتيجية مــا مل تقــرر الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة التــي 

ستتشــكل عقــب انتخابــات 17 ســبتمر سياســة جديــدة.

(1)   “F-35 stealth fighter sees first combat, in Israeli operation,” BBC News, May 22, 2018, 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44210403
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الشـــأن العربــي
تغــرات عــى موازيــن القــوة إىل حــد مــا عــى ســاحة الشــأن 
العــريب بالنســبة إىل إيــران خال شــهر أغســطس 2019م، إذ 
بــات الوجــود اإليــراين يف كل مــن ســوريا والعــراق مهــدًدا إىل حــد كبــر 
بفعــل الرضبــات الجويــة اإلرسائيليــة التــي تســتهدف القــوات اإليرانيــة 
وامليليشــيات العميلــة لهــا، ومل يُعــد الحشــد الشــعبي العراقــي مبأمــن عــن 
االســتهدافات اإلرسائيليــة، ومــع هــذا اختــارت إيــران سياســة عــدم الــرد 
ــاليب  ــاع أس ــة باتب ــة، مكتفي ــات إضافي ــها جبه ــى نفس ــح ع ــى ال تفت حت
ــة  ــوات اإليراني ــدات الق ــت وح ــاح، وتفتي ــن الس ــات تخزي ــاء عملي إخف
ــى  ــاد ع ــا يف االعت ــرة، ويدفعه ــات صغ ــكل مجموع ــى ش ــز ع لتتمرك
هــذا التكتيــك إميانهــا بــأن الرضبــات الجويــة لــن تحســم الوضــع عــى 
األرض، وســيبقى الوجــود اإليــراين مــا مل يواجــه بقــوات بريــة معاديــة.

عــى صعيــد آخــر، بــات الوجــود اإليــراين يف اليمــن ودعمهــا للميليشــيات 
الحوثيــة أكــر وضوًحــا وعانيــة بعــد اعتــاد الحكومــة اإليرانيــة ســفرًا 
للحوثيــن يف طهــران، وســاعدها عــى ذلــك التجــاوز العــاري مــن 
القيمــة القانونيــة عــى املســتوى الــدويل مســتجدات الوضــع يف اليمــن 
وحالــة االقتتــال التــي اندلعــت بــن قــوات الرشعيــة واملجلــس االنتقــايل.

طرأت
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اتســاع دائــرة االســتهداف اإلســرائيلي لــأذرع اإليرانيــة فــي 
الــدول العربيــة:

ــران  ــة إلي ــلحة املوالي ــيات املس ــزات امليليش ــتهدافها لتمرك ــرة اس ــل دائ ــعت إرسائي وس
ــة  ــارات جوي ــطس 2019 بغ ــو وأغس ــهري يولي ــال ش ــان خ ــوريا ولبن ــراق وس يف الع
ــذ  ــا من ــّد األوىل مــن نوعه ــي تع ــة، الت ــا يف األرايض العراقي ــة، ال ســيا غاراته مكثف
ــا  ــرا 1981،)1( يف م ــة أوب ــرف بعملي ــا ع ــي يف م ــووي العراق ــل الن ــا املفاع تفجره
بــدا أنــه سياســة إرسائيليــة مدروســة بعنايــة الســتهداف األذرع اإليرانيــة يف املنطقــة 
ــّول يف  ــداث تح ــد إح ــا بقص ــاق نفوذه ــد نط ــران مل ــا طه ــعى فيه ــي تس ــة الت العربي
ــن  ــرز ميادي ــا أب ــل: م ــا يفــرض عــدة تســاؤالت مــن قبي ــا، م ــوة لصالحه ــزان الق مي
الــراع اإلرسائيي-اإليــراين يف الــدول العربيــة؟ ومــا ردود الفعــل اإليرانيــة 
وأذرعهــا بســاحات الــراع؟ ومــا دوافــع تــل أبيــب لســتهداف متركــزات امليليشــيات 

ــك؟ ــا دللت ذل ــة؟ وم ــاحة العراقي ــران يف الس ــة إلي املوالي

أوًل: ميادين الصراع اإلسرائيلي-اإليراني في الدول العربية
ــرشق  ــران يف ال ــل وإي ــن إرسائي ــدة ب ــاحة رصاع جدي ــراق س ــات الع ــراق: ب 1- الع
األوســط، إذ اســتهدفت تــل أبيــب مقــرات ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران 
يف العــراق أربــع مــرات، طالــت مخــازن لألســلحة ومســتودعات للصواريــخ الباليســتية، 
ــران للميليشــيات عــر الحــدود  ــا إي ــع نقلته ــة الصن ــخ إيراني ــل إنهــا صواري ــي قي والت

ــة: العراقية-اإليراني
األُوىل: يف 19 يوليــو 2019، اســتهدفت منصــات إطــاق الصواريــخ يف مواقــع 
ميليشــيات الحشــد بقضــاء آمــريل ومقــر اللــواء 52 التابــع للحشــد مبحافظــة صــاح 
الديــن، وأســفرت عــن مقتــل مســؤول رفيــع بفيلــق القــدس اإليــراين يدعــى أبــو الفضل 
ســارابيان، وعــدد مــن املقاتلــن التابعــن للحــرس الثــوري وحــزب اللــه ومنظمــة بــدر 

التــي يتزعمهــا هــادي العامــري، رجــل إيــران األبــرز يف العــراق)2(.
الثانيــة: يف 28 يوليــو 2019، اســتهدفت مواقــع للحشــد يف معســكر أرشف )يبعــد عــن 
الحــدود اإليرانيــة 80 كيلومــًرا(، الــذي يَُعــّد متركــزًا لعنــارص منظمــة بــدر مبحافظــة 

دياىل، وأسفر عن مقتل 40 مقاتًا، غالبيتهم من اإليرانين)3(.
تابعــة  وصواريــخ  أســلحة  مخــازن  اســتهدفت   ،2019 أغســطس   12 يف  الثالثــة: 

)))  التايمز اإلسرائيلية، بعد 38 عاًما، طيارون يكشفون عن الدور الذي لعبته إيران عن غير قصد في تمكين عملية 
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ــدة عســكرية  ــا قاع ــار إىل أنه ــداد)1(، ويش ــوب بغ ــر جن ــدة الصق للميليشــيات يف قاع
يســتخدمها الحــرس الثــوري اإليــراين يف تهريــب ونقــل األســلحة إىل ســوريا وحــزب 

ــه. الل
الرابعــة: يف 20 أغســطس 2019، قصــف ســاح الجــو اإلرسائيــيل قاعــدة بلــد التابعــة 
للحشــد يف صــاح الديــن، ومقــرات اللــواء 52 التابــع ملنظمــة بــدر الشــيعية ومقــرات 
ــرب  ــم ق ــة القائ ــن ومدين ــاح الدي ــداد وص ــي بغ ــي يف محافظت ــه العراق ــزب الل ح

الحــدود الســورية)2(.
2- ســوريا: اســتهدف ســاح الجــو اإلرسائيــيل متركــزات امليليشــيات املواليــة إليــران يف 

ســوريا مرتــن خــال يوليــو وأغســطس 2019: 
األوىل: يف 1 يوليــو 2019، اســتهدفت إرسائيــل خالهــا مركــزًا للبحوث العلميــة ومطاًرا 
عســكريًّا بحمــص ينتــرش فيــه مقاتلــون تابعــون إليــران وحــزب اللــه اللبنــاين، فضــًا 
ــن  ــزات ملقاتل ــا مترك ــف دمشــق، بينه ــدة يف ري ــع عســكرية ع ــن اســتهدافها مواق ع

تابعــن إليــران)3(.
ــدس  ــق الق ــة لفيل ــزات تابع ــا مترك ــتهدفت خاله ــطس 2019 اس ــة: يف 25 أغس الثاني
ــوب رشقــي دمشــق، أســفرت  ــران جن ــة إلي ــه وامليليشــيات املوالي ــراين وحــزب الل اإلي

ــه وثالــث إيــراين)4(. ــل مقاتلــن اثنــن مــن حــزب الل عــن مقت
ــة  ــه يف الضاحي ــر حــزب الل ــن مســرتن مق ــل بطائرت ــان: اســتهدفت إرسائي 3- لبن
ــوم 31 أغســطس 2019 تدمــره  ــه ي ــن حــزب الل ــل أعل ــة لبــروت، ويف املقاب الجنوبي

)))  المرجع السابق.
)))  المرجع نفسه.

)))  التايمــز اإلســرائيلية، مقتــل 15 شــخًصا بينهــم 6 مدنييــن فــي القصــف اإلســرائيلي المزعــوم فــي ســوريا، تاريــخ 

 https://bit.ly/2lS1hOf ،2019/9/14 :االطاع
)))  دويتــش فيلــه، هجمــات نُســبت إلــى إســرائيل تســتهدف إيــران وحــزب اللــه فــي ســوريا ولبنــان، تاريــخ االطاع: 

 https://bit.ly/2kxRpsR ،2019/9/15

اتســاع دائــرة االســتهداف اإلســرائيلي لــأذرع اإليرانيــة فــي 
الــدول العربيــة:

ــران  ــة إلي ــلحة املوالي ــيات املس ــزات امليليش ــتهدافها لتمرك ــرة اس ــل دائ ــعت إرسائي وس
ــة  ــارات جوي ــطس 2019 بغ ــو وأغس ــهري يولي ــال ش ــان خ ــوريا ولبن ــراق وس يف الع
ــذ  ــا من ــّد األوىل مــن نوعه ــي تع ــة، الت ــا يف األرايض العراقي ــة، ال ســيا غاراته مكثف
ــا  ــرا 1981،)1( يف م ــة أوب ــرف بعملي ــا ع ــي يف م ــووي العراق ــل الن ــا املفاع تفجره
بــدا أنــه سياســة إرسائيليــة مدروســة بعنايــة الســتهداف األذرع اإليرانيــة يف املنطقــة 
ــّول يف  ــداث تح ــد إح ــا بقص ــاق نفوذه ــد نط ــران مل ــا طه ــعى فيه ــي تس ــة الت العربي
ــن  ــرز ميادي ــا أب ــل: م ــا يفــرض عــدة تســاؤالت مــن قبي ــا، م ــوة لصالحه ــزان الق مي
الــراع اإلرسائيي-اإليــراين يف الــدول العربيــة؟ ومــا ردود الفعــل اإليرانيــة 
وأذرعهــا بســاحات الــراع؟ ومــا دوافــع تــل أبيــب لســتهداف متركــزات امليليشــيات 

ــك؟ ــا دللت ذل ــة؟ وم ــاحة العراقي ــران يف الس ــة إلي املوالي

أوًل: ميادين الصراع اإلسرائيلي-اإليراني في الدول العربية
ــرشق  ــران يف ال ــل وإي ــن إرسائي ــدة ب ــاحة رصاع جدي ــراق س ــات الع ــراق: ب 1- الع
األوســط، إذ اســتهدفت تــل أبيــب مقــرات ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران 
يف العــراق أربــع مــرات، طالــت مخــازن لألســلحة ومســتودعات للصواريــخ الباليســتية، 
ــران للميليشــيات عــر الحــدود  ــا إي ــع نقلته ــة الصن ــخ إيراني ــل إنهــا صواري ــي قي والت

ــة: العراقية-اإليراني
األُوىل: يف 19 يوليــو 2019، اســتهدفت منصــات إطــاق الصواريــخ يف مواقــع 
ميليشــيات الحشــد بقضــاء آمــريل ومقــر اللــواء 52 التابــع للحشــد مبحافظــة صــاح 
الديــن، وأســفرت عــن مقتــل مســؤول رفيــع بفيلــق القــدس اإليــراين يدعــى أبــو الفضل 
ســارابيان، وعــدد مــن املقاتلــن التابعــن للحــرس الثــوري وحــزب اللــه ومنظمــة بــدر 

التــي يتزعمهــا هــادي العامــري، رجــل إيــران األبــرز يف العــراق)2(.
الثانيــة: يف 28 يوليــو 2019، اســتهدفت مواقــع للحشــد يف معســكر أرشف )يبعــد عــن 
الحــدود اإليرانيــة 80 كيلومــًرا(، الــذي يَُعــّد متركــزًا لعنــارص منظمــة بــدر مبحافظــة 

دياىل، وأسفر عن مقتل 40 مقاتًا، غالبيتهم من اإليرانين)3(.
تابعــة  وصواريــخ  أســلحة  مخــازن  اســتهدفت   ،2019 أغســطس   12 يف  الثالثــة: 

)))  التايمز اإلسرائيلية، بعد 38 عاًما، طيارون يكشفون عن الدور الذي لعبته إيران عن غير قصد في تمكين عملية 

 https://2u.pw/yRLVR ،تدمير مفاعل أوزيراك في العراق، تاريخ االطاع 2019/9/14م
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آليــة عســكرية إرسائيليــة مدرعــة يف موقــع أفيفيــم العســكري اإلرسائيــيل عــى الحدود 
ــة، وقتــل وجــرح َمــن فيهــا، ورّد الجيــش اإلرسائيــيل  اللبنانيــة شــال فلســطن املحتل
بإطــاق النــار باتجــاه مــارون الــراس وتوســع إىل بلــديت يــارون وعيــرون بأكــر مــن 

40 قذيفــة صاروخيــة وعنقوديــة حارقــة)1(.

ثانًيا: مواقف وردود الفعل اإليرانية
ــل عــن  ــح إرسائي ــة الــرصاع لغــر صال ــون بقدرتهــم عــى تغيــر معادل رصح اإليراني
طريــق أذرعهــم يف العــراق وســوريا ولبنــان، إذ أكــد أمــن مجمــع تشــخيص مصلحــة 
النظــام محســن رضــايئ يف 25 أغســطس 2019، وأكــد املســاعد الخــاص لرئيــس 
الرملــان للشــؤون الدوليــة حســن عبــد اللهيــان يف 26 أغســطس 2019، عــى »قــدرة 
اإليرانيــن عــى تغيــر املعادلــة لغر صالــح إرسائيــل«)2(، قائلــن إن تل أبيب اســتعانت 
بعنــارص مــن منظمــة مجاهــدي خلــق لتنفيــذ الهجــات يف العــراق، مــن الذيــن لديهم 
معلومــات دقيقــة عــن مخــازن الســاح مبعســكر أرشف حيــث عاشــوا يف هــذا املعســكر 

العراقــي لعقــود.
ــدار  ــل الج ــه ميث ــة لكون ــراتيجية اإليراني ــرة يف االس ــة كب ــراق بأهمي ــى الع يحظ
ــة يف مــا  ــّد حلقــة وصــل جوهري ــك يع ــور نحــو ســوريا فاملتوســط، ولذل الغــريب للعب
ســمته إيــران »الهــال الشــيعي«، ورئيســية ضمــن حلقــات الكوريــدور اإليــراين 
لربــط طهــران بــرشق املتوســط عــر ســوريا ولبنــان مــن ناحيــة، وكذلــك يعــّد ممــرًّا 
ــه  ــل الســاح إىل حــزب الل ــب لنق ــرات تهري ــا يف إطــار مســاعيها إليجــاد مم مركزيًّ
اللبنــاين وســوريا مــن ناحيــة ثانيــة، ومتنفًســا اقتصاديًّــا إلعــادة تصديــر النفــط للعــامل 
ــا أن  ــة، ك ــة ثالث ــن ناحي ــية م ــة القاس ــات االقتصادي ــن العقوب ــّد م ــي للح الخارج
الحضــور اإليــراين يف العــراق يحــول دون وجــود نظــام عراقــي قــوي قــادر عــى درء 
املخططــات اإليرانيــة يف األرايض العراقيــة، مبــا يجعــل العــراق يــدور يف فلــك التبعيــة 

إليــران مــن ناحيــة رابعــة.

ثالًثا: الدوافع اإلسرائيلية لتوسيع دائرة الستهداف لألذرع 
اإليرانية

رغــم عــدم الترصيــح اإلرسائيــيل املبــارش بالضلــوع يف هجات عســكرية ضــد أهداف 
مرتبطــة بإيــران يف العــراق وســوريا ولبنــان، غــر أن قيــادة إرسائيــل مل تتــواَن يف 
اإلعــان عــن اســراتيجيتها القامئــة عــى رضب األهــداف اإليرانيــة يف كل الســاحات، 
ــة، لتحجيــم نفــوذ إيــران اإلقليمــي، إذ أكــد ذلــك رئيــس  العراقيــة والســورية واللبناني

)))  قنــاة OTV اللبنانيــة، حــزب اللــه يــرد علــى االعتــداء االســرائيلي، وسلســلة مواقــف واكبــت التصعيــد الخطيــر 

https://bit.ly/2mgPhWP ،2019/9/15 :علــى أكثــر مــن مســتوى، تاريــخ االطــاع
)))  وكالــة الميــزان، أميــر عبــد اللهيــان: اعتــداء تــل أبيــب علــى بيــروت كان خطــأً كبيــرًا فــي حســابات نتنياهــو، 

https://bit.ly/2NAxyFd ،2019/9/13 :ــخ االطــاع تاري
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الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامــن نتنياهــو يف 23 أغســطس 2019 أن »إيــران ال تتمتــع بــأي 
ــراين.  ــدوان اإلي ــد الع ــات ض ــع الجبه ــل يف جمي ــا تعم ــكان. قواتن ــة يف أي م حصان
ــكل  ــا ب ــران ووكائه ــل ضــد إي ــا: »ســنواصل العم ــه أواًل«، مردفً ــك اقتل ــِو قتل ــن ين َم
حــزم مــن أجــل ضــان أمــن إرسائيــل«)1(، مــا يعــّد إشــارة ضمنيــة إىل أن الهجــات 

العســكرية التــي طالــت متركــزات الحشــد الشــعبي يف العــراق رضبــات إرسائيليــة.
ولــدى إرسائيــل مــا يكفــي مــن الدوافــع لتوســيع دائــرة اســتهدافها لــألذرع 
اإليرانيــة، إذ تحظــى مســألة قصــف مخــازن ومصانــع ومقــرات الصواريــخ يف 
متركــزات امليليشــيات املواليــة إليــران يف العــراق بأهميــة اســراتيجية لــدى تــل أبيــب 
بغيــة وأدهــا مبكــرًا قبــل أن تفلــح طهــران يف تراكــم أســلحة يف ســاحة جديــدة ميكــن 
ــل، كــا يســعى  ــان الســتهداف إرسائي أن تلجــأ إليهــا بجانــب أذرعهــا يف ســوريا ولبن
ــاك  ــبتمر 2019، وامت ــة س ــات الرملاني ــل االنتخاب ــعبيته قبي ــز ش ــو إىل تعزي نتنياه
إرسائيــل للقــدرات الازمــة لشــن الهجــات الكفيلــة بــرضب تلــك التمركــزات، خصوًصا 
ــرات  ــادرة عــى اســتهداف الطائ ــة الق ــراق إىل الدفاعــات الصاروخي ــار الع مــع افتق
اإلرسائيليــة املاثلــة لنظرتهــا األمريكيــة، كــا تســتغّل إرسائيــل الحضــور األمريــيك يف 
العــراق لتســديد الرضبــات دون إدانــة عراقيــة قويــة، بعكــس الســاحة الســورية التــي 
تعــّد فيهــا روســيا القــوة الرئيســية، كــا تحظــى إرسائيــل بأكــر دعــم أمريــيك عــى 

مــدار تاريخهــا يف عهــد ترامــب.
عــاوة عــى ذلــك، باتــت إرسائيــل تشــعر باقــراب الخطــر اإليــراين مــن مجاالتهــا 
الحيويــة ومناطــق نفوذهــا وحدودهــا منــذ تجــاوز إيران الخطــوط الحمــراء اإلرسائيلية 
يف ســوريا )باســتغالها الــرصاع يف تهريــب الســاح لحــزب اللــه، وتدشــينها بنيــة تحتية 
ــداول  ــع ت ــة(، م ــدود اإلرسائيلي ــرب الح ــوري ق ــوب الس ــد يف الجن ــة بالتحدي هجومي
األوســاط اإلعاميــة أنبــاء مفادها نقــل إيــران صواريخ باليســتية إىل امليليشــيات املوالية 
لهــا يف العــراق لــرضب خصومهــا يف املنطقــة، ونيتهــا يف تحريــك أذرعهــا املســلحة يف 
الــدول العربيــة لشــن هجــات ضــد إرسائيــل، الحليــف االســراتيجي للواليــات املتحــدة، 
عــى خلفيــة تعقــد األزمــة األمريكية-اإليرانيــة بعــد إلغــاء الواليــات املتحــدة االســتثناءات 

مــن العقوبــات النفطيــة وفــرض العقوبــات عــى القطاعــات غــر النفطيــة.
وعــى مــا يبــدو تســعى إرسائيــل مــن وراء سياســاتها التصعيديــة ضــد التمركــزات 
اإليرانيــة يف الــدول العربيــة إىل رضب املــرشوع التوســعي اإليراين يف العراق وســوريا 
ــال  ــان، الــذي يتعــارض واملــرشوع اإلرسائيــيل يف املنطقــة الرشق-أوســطية، إذ ين ولبن
التمــدد اإليــراين مــن املنظــور اإلرسائيــيل مــن الطموحــات واملخططــات اإلرسائيليــة 
يف املنطقــة، ويعــزز مــن معــدل القــوة اإليرانيــة لغــر صالــح إرسائيــل، ولذلــك تســعى 

))) ) חדשות ، איראן רואה בעיראק בטן רכה - ותנסה למנוע את התקיפות • פרשנות(، تاريخ االطاع: ))/9/9)0)،
 https://bit.ly/2Zhs0FY
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ــة  ــات العراقي ــران يف املحافظ ــة إلي ــيات املوالي ــزات امليليش ــرضب مترك ــب ل ــل أبي ت
الحيويــة، والحيلولــة دون متركــز ميليشــياتها قــرب الجــوالن املحتــل يف ســوريا، ومنــع 
تهريــب الســاح لحــزب اللــه عــر العــراق وســوريا، إذ تــدرك إرسائيــل أن الســاحة مــن 
العــراق إىل ســوريا إىل لبنــان هــي ســاحة واحــدة ينبغــي تقليــم أظافــر إيــران فيهــا.

رابًعا: قراءة في توسيع إسرائيل دائرة الستهداف لألذرع 
اإليرانية

ــة  ــارشة املحتمل ــر املب ــدات غ ــت التهدي ــراق 2003 تاش ــيك للع ــزو األمري ــب الغ عق
ــا  ــة برضبه ــار النووي ــزوت األخط ــا، وان ــاركها حدوده ــن دول ال تش ــل م ــد إرسائي ض
املفاعــل النــووي الســوري بديــر الــزور 2007، وقبلــه املفاعــل النــووي العراقــي 1981، 
وتركــزت التهديــدات ضــد إرسائيــل يف الجبهــة الجنوبيــة حيــث قطــاع غــزة، والجبهــة 
ــم  ــن مــع وصــول نتنياهــو إىل ســدة الحك ــاين، ولك ــه اللبن ــث حــزب الل الشــالية حي
ــران  ــّل إي ــة لتح ــدات الخارجي ــث التهدي ــن حي ــة م ــدة اإلرسائيلي ــت العقي 2009 تبدل
ــن  ــا م ــل رضورة منعه ــت إرسائي ــم أدرك ــن ث ــراق، وم ــا التوســعية محــّل الع بتوجهاته
ــة  ــة املتاخم ــق الجغرافي ــا يف املناط ــيخ نفوذه ــن ترس ــة، وم ــة نووي ــول إىل دول التح

ــة. للحــدود اإلرسائيلي
ــة التــي شــهدتها املنطقــة منــذ انــدالع مــا يســمى  التطــورات واملســتجدات اإلقليمي
بثــورات الربيــع العــريب مطلــع 2011، واملتمثلــة يف إثــارة الشــغب والحــروب األهليــة 
والثــورات الشــعبية، حولــت هواجــس نتنياهــو مــن الخطــر اإليــراين إىل حقيقــة 
ــارت  ــد أن انه ــب بع ــل أبي ــران وت ــن طه ــل ب ــرايف الفاص ــز الجغ ــا الحي بتحطيمه
مؤسســات الدولــة يف ســوريا، وتأزمــت الحيــاة السياســية يف لبنــان، وقبلهــا انهيــار 
ــان،  ــوريا ولبن ــراق وس ــاث، الع ــدول الث ــارت ال ــم ص ــن ث ــراق، وم ــام يف الع النظ
ــر  ــا ع ــاق نفوذه ــد نط ــران مل ــعى إي ــران، إذ تس ــل وإي ــن إرسائي ــاحات رصاع ب س
العــراق وســوريا ولبنــان للمتوســط، وهــو مــا يتقاطــع مــع مــرشوع »إرسائيــل الكــرى« 
الــذي ميتــد حســب االســراتيجية اإلرسائيليــة حتــى الحــدود العراقية-اإليرانيــة، وهــو 
مــا يفــرس تــوايل الترصيحــات اإليرانيــة بــأن عــدم خلــق مناطــق نفــوذ قــرب الحــدود 
مــع إرسائيــل معنــاه امتــداد مناطــق نفــوذ تــل أبيــب نحــو الحــدود العراقية-اإليرانيــة.

ــوذ  ــدد النف ــة لتم ــراتيجية مواجه ــل اس ــرار يف إرسائي ــاع الق ــاغ صن ــه، ص وعلي
ــدأ الحــدود  ــوم عــى مب ــي تق ــة نفســها، والت ــة اإليراني ــراين حســب قواعــد اللعب اإلي
الشــفافة تجــاه دول الجــوار املنهــارة، لتحجيــم النفــوذ اإليــراين مــن خــال اســتهداف 
ــراتيجية  ــرصاع األوىل يف االس ــاحة ال ــوريا س ــت س ــدول، وكان ــذه ال ــا يف ه أذرعه
اإلرسائيليــة لكونهــا دولــة حدوديــة، وتحولهــا إىل ســاحة رصاع للنفــوذ بــن العديــد مــن 
القــوى اإلقليميــة والدوليــة، وإرسائيــل تعــّد واحــدة مــن تلــك القــوى، وإيــاء إيــران 
ــة، إذ يقــدر عــدد  ــم نطــاق نفوذهــا قــرب الحــدود اإلرسائيلي ــة لســوريا لتعظي األولوي
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الغــارات الجويــة التــي شــنتها إرسائيــل ضــد التمركــزات اإليرانيــة يف ســوريا منــذ عام 
2017 بنحــو 200 غــارة جويــة، اســتهدفت البنيــة التحتيــة الهجوميــة للطائــرات املســرة 
ــيات املواليــة إليــران يف ســوريا، إذ باتــت الصواريــخ  ــة للميليش ــخ التابع والصواري
اإليرانيــة والطائــرات املســرة تحتــل أولويــة للتدمــر يف عقيــدة نتنياهــو بنفــس درجــة 
أولويــة تدمــر األســلحة النوويــة يف عقيــدة مناحــم بيغــن خــال العقديــن األخريــن 

مــن القــرن العرشيــن لحايــة أمــن وبقــاء إرسائيــل.
ــان  ــذ إع ــة من ــدات اإليراني ــة التهدي ــة ملواجه ــات تصعيدي ــل سياس ــت إرسائي وتبن
اإلدارة األمريكيــة اســراتيجية الضغــوط القصــوى ضــد إيــران لتعديــل ســلوك نظامهــا 
ــد  ــة ض ــه الجوي ــيل غارات ــو اإلرسائي ــاح الج ــف س ــو 2018، إذ كث ــيايس يف ماي الس
التمركــزات اإليرانيــة يف ســوريا ولبنــان وبعدهــا امتــدت نحــو العــراق، ومــن املقرر أن 
تشــارك إرسائيــل أيًضــا يف التحالفــات العســكرية الجديــدة لتأمــن إمــدادات النفــط 
ــي  ــة »الحــارس« الت ــرف باســم عملي ــا يع ــر، أو م ــريب والبحــر األحم ــج الع يف الخلي
دعــت إليهــا الواليــات املتحــدة يف يوليــو 2019 وســط اســتجابة متواضعــة اقتــرصت 

عــى 10 دول فقــط، بينهــا إرسائيــل.
وتشــر الهجــات اإلرسائيليــة ضــد مقــرات امليليشــيات املواليــة إليــران يف العــراق 
ــدول  ــة يف ال ــزات اإليراني ــد التمرك ــار ض ــة الن ــيع رقع ــة يف توس ــة إرسائيلي إىل رغب
ــة، إذ يفصــل  ــة للحــدود اإليراني ــداء إىل مناطــق متاخم ــرة الع ــل دائ ــل ونق ــة، ب العربي
معســكر أرشف عــن إيــران 80 كيلومــرًا فقــط، وذلــك بتنســيق مــع الواليــات املتحــدة 
التــي متتلــك قاعــدة عــن األســد الجويــة و5500 جنــدي أمريــيك يف العــراق، كــا يعــّد 
تحجيــم نفــوذ إيــران اإلقليمــي ثالــث أركان اســراتيجية الضغــوط القصــوى األمريكيــة.

خالصة:
يواجــه املــرشوع التوســعي اإليــراين تحّديــات قويــة، ليــس فقــط تحديــات دوليــة تتمثل 
ــّد  ــا الح ــرز مرتكزاته ــد أب ــي أح ــة، الت ــوى األمريكي ــوط القص ــراتيجية الضغ يف اس
مــن نفــوذ اإليــران اإلقليمــي، وتنامــي الخافــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا عقــب 
ــن  ــة م ــات إقليمي ــا باســتمرارية األســد، وإمنــا تحّدي ــح املشــركة بينه ــاء املصال انتف
ــراق وســوريا  ــا يف الع ــيل ألذرعه ــرة االســتهداف العســكري اإلرسائي ــا اتســاع دائ بينه
ــة  ــة خانق ــة اقتصادي ــران أزم ــه إي ــاين في ــت تع ــان بشــكل غــر مســبوق، يف وق ولبن
جــراء العقوبــات الدوليــة، مــا جعلهــا تعيــش حالــة تخبــط لجهــة اســتهدافها ناقــات 
النفــط للتأثــر عــى حركــة املاحــة الدوليــة، ومــن املتوقــع أن تشــهد املنطقــة مزيــًدا 
مــن التصعيــد بلجــوء إيــران إىل اســتهداف املصالــح األمريكيــة واإلرسائيليــة وحلفائهــم 
التقليديــن يف املنطقــة الرشق-أوســطية مــن خــال أذرعهــا، كونهــا مل تتخــوف مــن 
الدخــول يف املواجهــات العســكرية بشــكل مبــارش مــع خصومهــا إلدراكهــا عــدم ميــل 

ميــزان القــوة لصالحهــا.
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إيران واليمن

ــا مــع  ــًدا يف الفــرة األخــرة، تزامًن تزايــد املشــهد اليمنــي يف جميــع ملفاتــه تعقي
بــروز نشــاط التيــارات التــي تحمــل مرشوًعــا انفصاليًّــا يف الجنــوب اليمنــي والتــي 
ــف  ــة ودول التحال ــة الرشعي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــود املبذول ــرب مناهضــة للجه تعت
ــذه األحــداث  ــن، إذ شــكلت ه ــراين باليم ــرشوع اإلي ــة امل ــة ومواجه ــتعادة الدول لس
فراًغــا اســراتيجيًّا يصــّب يف صالــح ميليشــيا الحــويث، وتزامنــت هــذه األحــداث مــع 
منــاورات سياســية إيرانيــة وتصعيــد عســكري حــويث يف الجبهــة اليمنيــة الداخليــة، 
ــن  ــويث ألماك ــيا الح ــل ميليش ــن قب ــتهداف م ــد واس ــدة، وتهدي ــا الحدي وخصوًص
حيويــة ومدنيــة يف دول التحالــف، وذلــك برعايــة مــن ِقبــل إيــران لذراعهــا 

ــية والســراتيجية. ــا السياس ــي تخــدم مصالحه ــة الت الحوثي
ويف مــا يــيل ســوف نســتعرض أبــرز تطــورات األحــداث يف الســاحة اليمنيــة لشــهر 
أغســطس، وانعــكاس التطــورات عــى الــدور اإليــراين يف اليمــن مبــا يخــدم توجهــات 

ومصالــح النظــام السياســية واالســراتيجية.

أوًل: الفراغ الستراتيجي بين المكونات السياسية
ــو  ــهر يولي ــن يف ش ــكري يف اليم ــا العس ــص حضوره ــارات تقلي ــت اإلم ــا أعلن عندم
املــايض، وذلــك ضمــن اســراتيجية الســام اإلماراتيــة يف اليمــن التــي تحــدث عنهــا 
عديــد مــن وســائل اإلعــام نقــًا عــن مســؤولن إماراتيــن1، وجــدت بعــض املكونــات 
ــها يف  ــي نفس ــوب اليمن ــا يف الجن ــا انفصاليًّ ــل مرشوًع ــي تحم ــة الت ــية اليمني السياس
موقــف ســيايّس وعســكرّي قــد تســتطيع توظيفــه لتطلعاتهــا االنفصاليــة، عــى الرغــم 
ــن تحــت  ــات السياســية شــاركت يف الحــرب ضــد متــرّد الحوثي مــن أن هــذه املكون
ــد  ــارعت بع ــداث تس ــورات األح ــن تط ــف، لك ــة ودول التحال ــة الرشعي ــة الحكوم مظل
ــم  ــادل األطــراف الته ــن وتب ــل الحوثي ــن ِقب اســتهداف معســكر الجــاء يف عــدن م
بخصــوص التواطــؤ مــع الحوثيــن يف هــذا الهجــوم، وتطــورت األحــداث إىل أن وصلت 
إىل قيــام األطــراف االنفصاليــة مبحاولــة الحــد مــن نفــوذ الحكومــة الرشعيــة عســكريًّا 
ــة إىل  ــًدا، باإلضاف ــة عــدن تحدي ــة املؤقت ــام، والعاصم ــي بشــكل ع ــوب اليمن يف الجن

” في اليمن  )))  فرانس ))، اإلمارات تعلن االنتقال من “استراتيجية القوة عسكرية” إلى “السام أوالً

http://ksa.pm/m0z ،((0(9/07/08(

30



شــبوة وأبــن وحرضمــوت، يف خطــوة اعترهــا عديــد مــن املتابعــن تصــّب يف صالــح 
ميليشــيا الحــويث وال تختلــف كثــرًا عــن املــرشوع الحــويث يف اليمــن، وتخلــق فراًغــا 
اســراتيجيًّا بــن املكونــات السياســية اليمنيــة وتحــّد مــن مــرشوع اليمــن االتحــادي، إذ 
اندلــع تشــابك عســكري يف الجنــوب اليمنــي يف الثلــث األول مــن شــهر أغســطس بــن 
قــوات مــا يســمى »املجلــس االنتقــايل« والحكومــة الرشعيــة، وتحــّول املشــهد اليمنــي 
إىل تقلبــات متســارعة انتهــت بتهدئــة عســكرية وسياســية متمثلــة بالتنســيق بــن دول 
التحالــف وبيــان ســعودي-إمارايت يؤكــد عــى دعــم دول التحالــف للحكومــة الرشعيــة 
وتوحيــد الصــف والجهــود ملواجهــة الحوثيــن يف شــال اليمــن ووقــف شــامل إلطــاق 
النــار. ومــن جهــة أخــرى رأى الحوثيــون هــذا الفــراغ االســراتيجي فرصــة لتصعيــدات 
عســكرية ترتبــط بتعزيــز موقفهــم الســيايس ومحاولــة االندفــاع مجــدًدا نحــو الجنــوب 
وتحديــًدا نحــو مضيــق بــاب املنــدب، حيــث املصالــح اإليرانيــة االســراتيجية املتمثلــة 
بالســيطرة عــى املعابــر املائيــة يف املنطقــة، ويف نفــس الوقــت إحــكام الســيطرة عــى 

املناطــق الواقعــة تحــت قبضتهــم يف الشــال)1(.

ثانيا: انعكاس الحداث والدور اإليراني
1- محاولة اخراق وحدة الصف:

ــة، إذ  ــة برغاتي ــوب لصالحــه بطريق ــف أحــداث الجن ــراين توظي حــاول النظــام اإلي
أشــارت بعــض املصــادر اليمنيــة إىل اعتــاد الخطــاب اإليــراين بشــكل غــر مســبوق 
بالركيــز عــى »الوحــدة اليمنيــة« عــى اعتبــار أن هــذا الخطــاب يــأيت مبثابــة تلويــح 
لبعــض املكونــات السياســية اليمنيــة، مبــا فيهــم حــزب اإلصــاح، لانضــام إىل صفوف 
ــف، وياحــظ  ــة ودول التحال ــة الرشعي ــاف ضــد الحكوم ــن وااللتف ــن الحوثي املتمردي
ذلــك بشــكل واضــح خــال زيــارة وفــد الحــويث إىل طهــران، إذ ركــز خامنئــي خــال 
لقائــه باملتحــدث الرســمي للحوثيــن محمــد عبــد الســام عــى وجــوب الحفــاظ عــى 
ــة  ــة اإليراني ــة، ويف هــذا الســياق قــال املتحــدث باســم وزارة الخارجي الوحــدة اليمني
ــة لطاملــا دعمــت اليمــن املوحــد،  عبــاس موســوي إن »الجمهوريــة االســامية اإليراني
وتــرى أن الدفــاع عــن ســامة أرايض هــذا البلــد مســؤولية مشــركة تقــع عــى 
عاتــق الشــعب اليمنــي أجمــع«)2(، مــا اعترتــه بعــض املصــادر اليمنيــة دعــوة لحــزب 
اإلصــاح لانضــام إىل صفــوف املتمرديــن، إذ قــال محمــد عبــد الســام خــال لقائــه 
بخامنئــي: »يف اللقــاء مــع قائــد الثــورة اإليرانيــة أكــد وقوفــه مــع اليمــن قيادة وشــعبًا، 
ودعــم وحــدة اليمــن ضــد محــاوالت التفتيــت، معتــرًا اليمــن دولــة واحــدة وكل قضايــا 

 http://ksa.pm/lw9 )2019/9/3( ”معهد واشنطن: “التوازن العسكري الهش في اليمن  (((
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ــق  ــّي«، إذ عل ــل خارج ــّي دون تدخ ــوار مين ــال ح ــن خ ــل م ــب أن تح ــاف يج الخ
متابعــون للشــأن اليمنــي عــى حديــث عبــد الســام بأنــه مبثابــة عــرض مبــارش للحــوار 
ــت  ــاع أصبح ــرى، إذ إّن األوض ــراف األخ ــض األط ــي وبع ــاح اليمن ــزب اإلص ــع ح م

مهيــأة لذلــك أكــر مــن أي وقــت ســابق. 
ومــن جهــة أخــرى قالــت مصــادر مينيــة إّن محمــد عبــد الســام وضــع بــن يــدي 
ــا  ــعودية، متضمًن ــن للس ــتهداف الحوثي ــن اس ــًا ع ــا متكام ــة ملفًّ ــادات اإليراني القي
املســاعدات التقنيــة والعســكرية التــي تحتــاج إليهــا امليليشــيا الحوثية ملواصلة اســتهداف 
املواقــع الحيويــة يف الســعودية، وتلقــى عبــد الســام األوامــر مــن النظــام اإليــراين يف 
مــا يتعلــق بالخطــوات القادمــة التــي يتعــنَّ عــى امليليشــيا تنفيذهــا يف ســبيل تعزيــز 
مواقفهــم وخدمــة املصالــح اإليرانيــة االســراتيجية، يف ظــل تطــور األحــداث والــرصاع 

بــن إيــران واألطــراف الدوليــة واالقليميــة)1(.

2- مناورات سياسية وتعين سفر حويث:
ــف  ــات ومواق ــض ترصيح ــوًة تُناِق ــران خط ــدى طه ــويث ل ــفر ح ــن س ــر تعي يعت
ــم يف  ــدم تدخله ــة يف ع ــابقة، املتمثل ــوام الس ــن يف األع ــؤولن اإليراني ــع املس جمي
الشــأن اليمنــي بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش، وتثبــت يف الوقــت نفســة أن طهــران 
ــم مســلح متــّده باألســلحة  تتخــذ مــن مناطــق ســيطرة الحوثيــن معســكرًا لهــا كتنظي
املتطــورة والتقنيــة والخــراء العســكرين لتوظيــف امليليشــيا كــذراع تخــدم مصالحهــا 
االســراتيجية يف املنطقــة، هــذا مــا كان يؤكــد عليــه جميــع مســؤويل الحكومــة الرشعية 
والتحالــف يف ترصيحاتهــم طَــوال ســنن انــدالع األزمــة اليمنيــة وتداعيتهــا، املتمثلــة 

ــراين يف اليمــن. يف وجــود مــرشوع إي
وأعلــن املتحــدث باســم للحوثيــن محمــد عبــد الســام أن جاعتــه أصــدرت كــا 
ســاه مرســوًما جمهوريًّــا بتعيــن إبراهيــم الدليمــي ســفرًا فــوق العــادة ومفوًضــا لدى 
إيــران، وجــاء االعــراف مــن النظــام اإليــراين علًنــا بعــد يومــن مــن رســالة خطيــة 
ــال  ــراين، إذ ق ــد اإلي ــة إىل املرش ــويث، موجه ــك الح ــد املل ــن عب ــم الحوثي ــن زعي م
ــط  ــداًدا لخ ــم امت ــر واليتك ــا نعت ــي: »إنن ــا خامنئ ــن مخاطبً ــم الحوثي ــدث باس املتح
ــة أمــر املؤمنــن )عــيل ريض  ــه وســليم( ووالي ــه علي ــي اإلســام )محمــد صــى الل نب
اللــه عنــه(، وإن مواقفكــم الحيدريــة والعلويــة يف دعــم الشــعب اليمنــي املظلــوم متثــل 
امتــداًدا لخــط اإلمــام الخمينــي ومدعــاة للركــة ورفــع املعنويــات«)2(، يف خطــوة تبــن 
ــة  ــة باآليديولوجي ــة الغــرس الثقــايف املتمثل ــراين عملي ــي النظــام اإلي حجــم تأثــر تبن

))) العرب: “إيران تستثمر في أحداث عدن لعقد صفقة بين الحوثيين واإلخوان” )2019/8/15( 
 http://ksa.pm/lwa

ــن”  ــيم اليم ــن لتقس ــعوديين واإلماراتيي ــرة الس ــام مؤام ــوة أم ــوف بق ــب الوق ــي: “يج ــب خامنئ ــع مكت )))  موق

 https://2u.pw/cN2r4  )2019/8/14(
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السياســية وتتبناهــا أذرعهــا الخارجيــة يف املنطقــة لخدمــة املصالــح اإليرانية التوســعية.
ــا لعبــد امللــك الحــويث لــدى إيــران  الجديــر بالذكــر أن الدليمــي كان مبعوثـًـا خاصًّ
ــه ســفرًا  ــل إعــان تعيين ــّي قب ــذ عــام 2015، وميــارس نشــاطاته بشــكل غــر علن من

بشــكل رســمّي يف شــهر أغســطس مــن هــذا العــام)1(.
ويف ظــل هــذه األحــداث تــأيت هــذه الخطــوة مبثابــة مــؤرش يعطــي داللــة واضحــة 
ــة  ــارش لخدم ــكل مب ــيا بش ــتخدام امليليش ــد الس ــط جدي ــا مخط ــران لديه ــى أن إي ع
مصالحهــا السياســية والعســكرية عــر اســراتيجيتها اآليديولوجيــة، ال ســيا أن الســفر 
ــة،  ــه العقائدي ــاع جاعت ــة ومــن أتب ــم امليليشــيا الحوثي املعــنَّ ينتمــي إىل ســالة زعي
إذ تلقــى تعليمــه الطائفــي يف إيــران، ويف نفــس الوقــت هــو مديــر قنــاة »املســرة« 
التــي تتبنــى املبــادئ التــي قامــت عليهــا الثــورة اإليرانيــة التوســعية، ويــرأس مجلــس 

إدارتهــا املتحــدث لجاعــة الحــويث محمــد عبــد الســام)2(.
ومــن جهــة أخــرى القــت هــذه الخطــوة ردود فعــل وإدانــات عــى املســتوى الــدويل، 
ــا  ــار أنه ــة، باعتب ــدول العربي ــا وال ــا دوليًّ ــرف به ــة املع ــة الرشعي ــل الحكوم ــن ِقب وم
ــي  ــط هــي الت ــا فق ــا دوليًّ ــرف به ــة املع ــة الرشعي ــة وأن الحكوم خطــوة غــر رشعي
لهــا الحــق بتعيــن الســفراء، ويف هــذا الســياق يؤكــد راجــح بــادي املتحــدث الرســمي 
للحكومــة اليمنيــة أن حكومتــه ســتقدم مذكــرة احتجــاج رســمية إىل األمــم املتحــدة، إذ 
إّن هــذا اإلجــراء الــذي قامــت بــه ميليشــيا الحــويث والنظــام اإليــراين يعــّد انتهــاكًا 

)))  المصــدر أون اليــن، هــل طلبــت إيــران مــن الحوثييــن تعييــن ســفير لهــم فــي طهــران؟ ولمــاذا؟ )2019/8/12(. 

 https://2u.pw/WfTbK
ــفيرًا فــي طهــران” )2019/8/19(  ــة ويعيــن س ــة اليمني ــي ينتحــل صفــة الحكوم ــط: “الحوث )))  الشــرق األوس

 https://2u.pw/aUdqE

33 تقريرالحالة اإليرانية
أغسطس  2019



ســافرًا للقوانــن واألعــراف الدوليــة ويخالــف القــرارات األمميــة الصــادرة مــن مجلــس 
ــس األمــن واألمــم املتحــدة  ــة مجل ــب الحكومــة الرشعي األمــن بشــأن اليمــن، إذ تطال
ــدث  ــاف املتح ــدويل. وأض ــون ال ــاكًا للقان ــمته انته ــا س ــاه م ــؤوليتها تج ــل مس بتحمي
الرســمي للحكومــة اليمنيــة قائــًا: »الحــويث قــام بنقــل العاقــة التكامليــة بــن 
ــن إحــدى األذرع  ــد أن الحوثي ــذا يؤك ــن، وه ــة إىل العل ــن تحــت الطاول ــن م الطرف

ــراين«)1(. ــوري اإلي العســكرية للحــرس الث
ويف هــذا اإلطــار يعــر وزيــر اإلعــام اليمنــي معمــر االرياين عــن موقــف الحكومة 
ــدات عــى  ــن التغري ــلة م ــال يف سلس ــك، إذ ق ــتغرب ذل ــا مل تس ــرًا أنه ــة، ذاك الرشعي
ــه يف اليمــن،  ــادل الدبلومــايس بــن نظــام طهــران وأدات حســابه يف »توتــر«: »التب
ــا، فهــو ينقــل العاقــة بــن الطرفــن مــن التنســيق  امليليشــيات الحوثيــة، ليــس مفاجئً
وتلقــي الدعــم مــن تحــت الطاولــة إىل العلــن«. وأضــاف قائــًا: »يؤكــد ذلــك صحــة 
مــا تقولــه الرشعيــة منــذ البدايــة عــن هــذه العاقــة وطبيعتهــا وأهدافهــا«. ويف إشــارة 
منــه إىل اســتغال النظــام اإليــراين لعامــل التوقيــت وإعــان النظــام اإليــراين تعيــن 
الســفر، قــال: »جــاء يف ظــل اشــتعال املنطقــة وحالــة العزلــة التــي يعيشــها النظــام 

اإليــراين ومســاعيه لكرسهــا«)2(.
3- تصعيد عسكري حويث وتعاون مع القاعدة:

يعتــر التصعيــد العســكري الحــويث املتمثــل بالهجــوم عــى عــرض عســكرّي يف عــدن 
ــان  ــد إع ــي بع ــوب اليمن ــداث الجن ــلة أح ــا يف سلس ــطس منعطًف ــهر أغس ــع ش مطل
ــام أن  ــائل إع ــرت وس ــن، إذ ذك ــن اليم ــزيئ م ــكري الج ــحاب العس ــارات االنس اإلم
الهجــوم أســفر عــن مقتــل وجــرح مــا يقــارب 40 عســكريًّا، مــن بينهــم قائــد قــوات 

ــة«3. ــو اليام ــروف باســم »أب ــود املشــايل، املع ــر محم ــد من ــي العمي الحــزام األمن
ووفًقــا لتقريــر أعــده معهــد واشــنطن للــرشق األدىن فــإن هــذا الحــدث أســهم يف 
ــهم يف  ــت أس ــس الوق ــن، ويف نف ــد الحوثي ــة ض ــات الجنوبي ــرة االحتجاج ــع وت رف
بــروز رســالة التيــارات التــي لديهــا مــرشوع انفصــايّل. وأشــار التقريــر إىل أنــه نظــرًا 
ــا مــا يشــكلون  إىل الواقــع اليمنــي املتمثــل يف أن املكونــات السياســية يف اليمــن غالبً
تحالفــات تكــون لفــرة وجيــزة ضــّد عــدّو مشــرك واحــد، فقــد عــزت بعــض اآلراء مــن 
ــن وحــزب  ــن الحوثي ــو اليامــة« إىل وجــود تواطــؤ ب ــل »أب ــن مقت ــل االنفصالي قب
ــاء تشــييع  ــادي باالســتقال أثن ــة تن ــم تســببت بخــروج مجموع اإلصــاح، وهــذه الته

(1) Ibid.
 
(2)  Ibid.
 

))) أخبار اليمن، “مقتل أبو اليمامة وقادة آخرين في هجوم صاروخي على معسكر بعدن” )2019/8/1( 
 http://ksa.pm/m15
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»أبــو اليامــة«، وبدايــة االشــتباكات العســكرية بــن الفصائــل اليمنيــة يف الجنــوب.
ويف إطــار التصعيــد العســكري الحــويث يقــول رئيــس الحكومــة اليمنيــة معــن عبــد 
ــم يف  ــن مموليه ــاز م ــن بإيع ــن الحوثي ــل املتمردي ــن قب ــد األخــر م ــك: »التصعي املل
طهــران، بقــدر مــا هــو مــؤرش واضــح عــى الهــروب مــن اســتحقاقات الســام فإنــه 
ــة يف  ــا اإلرهابي ــك أدواته ــة بتحري ــا الدولي ــة عزلته ــة ملواجه ــة بائس ــة إيراني محاول
املنطقــة، وإيهــام املجتمــع الــدويل بقدرتهــا عــى التأثــر والتهديــد للمصالــح الحيويــة 
ــيك كرســتوفر  ــه الســفر األمري ــك خــال لقائ ــد املل ــد عب ــامل«. وأك ــة والع يف املنطق
هنــزل، إدانــة الحكومــة الرشعيــة لألعــال اإلرهابيــة التــي حدثــت يف عــدن وعمليــات 
ــش  ــم داع ــاطات تنظي ــع نش ــن م ــويث بالتزام ــيا الح ــها ميليش ــي متارس ــد الت التصعي
ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــرك ب ــيق املش ــاون والتنس ــه إىل التع ــارة من ــن، يف إش يف اليم
والحوثيــن، وكشــف هــذه األجنــدة إذ قــال: »الجميــع بــات يدركهــا، وحتــًا ستفشــل، 

ــه واضحــة«)1(. ــروف وغايت ــدو مع فالع
وذكــرت قيــادات أمنيــة وعســكرية وسياســية مينيــة أن األهــداف أصبحــت موحــدة 
بــن ميليشــيا الحــويث والجاعــات املرتبطــة بتنظيــم داعــش والقاعــدة، وذلــك لــرضب 
أمــن واســتقرار اليمــن يف املناطــق املحــررة، وأن تزامــن الهجــوم ضــد معســكر 
ــع، والهجــوم اإلرهــايب  ــل ميليشــيا الحــويث بصــاروخ إيــراين الصن »الجــاء« مــن ِقب
بســيارة مفخخــة ضــد مركــز الرشطــة يف »الشــيخ عثــان«، دليــل واضــح عى اشــراك 
ــة لــرضب  ــة يف اليمــن واملخططــات اإلرهابي ــق األهــداف اإليراني الجانبــن يف تحقي
أمــن واســتقرار اليمــن، إذ قــال مديــر أمــن لحــج العميــد صالــح الســيد إن الهجومــن 
ــن  ــا أن الحادث ــن، مضيًف ــن الطرف ــة ب ــان يف األدوار التخريبي ــن متكام اإلرهابي
ــن  ــيخ األم ــا وترس ــام بأدواره ــن القي ــكرية ع ــوات العس ــا الق ــن يثني ــن ل اإلجرامي
واالســتقرار يف املناطــق املحــررة واســتمرار الجهــود الســتعاده كل املناطــق اليمنيــة)2(.

ــيا  ــت امليليش ــن، واصل ــل اليم ــكري داخ ــويث العس ــيا الح ــد ميليش ــار تصعي ويف إط
ــث  ــن، حي ــدة غــرب اليم ــات محافظــة الحدي ــف مناطــق ومديري تصعيدهــا يف مختل
تعرضــت مواقــع للقــوات اليمنيــة املشــركة املتمركــزة يف رشق مدينــة الحديــدة لقصــف 
عنيــف شــنته ميليشــيا الحــويث يف منتصــف شــهر أغســطس، إذ أفــادت مصــادر بــأن 
ــة مــن نــوع »هاوتــرز« والقذائــف املوجهــة مــن  ــة الثقيل امليليشــيا اســتخدمت املدفعي

.”RBG“ ــف ــوع“B10” وقذائ ن

)))  العربية: “رئيس حكومة اليمن: تصعيد الحوثي محاولة إيرانية لمواجهة عزلتها” )2019/8/5( 

 https://2u.pw/HN9w7
))) االتحــاد: “قيــادات أمنيــة ومحللــون وخبــراء لـ»االتحــاد«: تحالــف »الحوثييــن« و»القاعــدة« و»داعــش« لضــرب 

 https://2u.pw/xzwnw )2019/8/2( ”اســتقرار اليمــن
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الجديــر بالذكــر أن ميليشــيا الحــويث قــد دفعــت بحشــود كبــرة مدججــة مبختلــف 
ــرِشوا  ــدة، ونُ ــة الحدي ــن مدين ــدة ع ــات بعي ــن محافظ ــتُقِدموا م ــلحة، اس ــواع األس أن
يف مختلــف الجبهــات واملناطــق حــول محافظــة الحديــدة يف الثلــث األول مــن شــهر 
أغســطس. ويــأيت هــذا التصعيــد مــن ِقبــل ميليشــيا الحــويث مبثابــة امتــداد لانتهــاكات 

الحوثيــة لاتفاقيــة األمميــة لوقــف إطــاق النــار يف مدينــة الحديــدة)1(.
ويف خطــوة ُوصفــت يف عديــد مــن األوســاط الدولية بأنهــا امتداد لخدمــة للمرشوع 
اإليــراين، قامــت ميليشــيا الحــويث باســتهداف حقــل ومصفــاة الشــيبة النفطــي التابــع 
ــك  ــت بذل ــخ 2019/8/16، إذ قام ــعودية بتاري ــل األرايض الس ــو« داخ ــرشكة »أرامك لـ
الهجــوم طائــرة مســرة )بــا طيــار(، وتــأيت هــذه الخطــوة يف ظــل فــرض العقوبــات 
ــة تعــر عــن  ــة رســالة إيراني ــة وتعتــر مبثاب الخانقــة عــى صــادرات النفــط اإليراني
ــج  ــة يف الخلي ــدادات الطاق ــتهداف إم ــرر باس ــن املتك ــؤولن اإليراني ــح املس ترصي
العــريب إذا مل تســتطع إيــران تصديــر منتجاتهــا النفطيــة. الجديــر بالذكــر أن الهجــوم 
اإلرهــايب عــى املصفــاة التابعــة لـ»أرامكــو« القــى عديــًدا مــن اإلدانــات عــى املســتوى 

العــريب واإلســامي والــدويل)2(.

خالصة:
بشــكل علنــّي وغــر مســبوق يقــوم النظــام اإليــراين باســتخدام وتوظيــف ميليشــيا 
الحــويث سياســيًّا وعســكريًّا لخدمــة مصالحــه االســراتيجية. وتســتمر ميليشــيا الحــويث 
ــة،  ــن ويف املنطق ــل اليم ــكري داخ ــد العس ــن والتصعي ــتقرار اليم ــن واس ــد أم بتهدي
مســتثمرين الفــراغ بــن املكونــات السياســية اليمنيــة الداعمــة للحكومــة الرشعيــة. ويف 
ــد الصــف  ــف يف توحي ــة ودول التحال ــود الحكومــة الرشعي الوقــت نفســه تســتمر جه

ملواجهــة املــرشوع اإليــراين يف اليمــن واملتمثــل بذراعهــا الحوثيــة.

 https://2u.pw/riTbx )2019/8/13( ”العربية: “ميليشيا الحوثي ترفع وتيرة تصعيدها العسكري في الحديدة  (((
 https://2u.pw/cVhom .)2019/8/18( ”العين اإلخبارية، حقل الشيبة: “إدانات عربية واسعة إلرهاب الحوثي  (((

36



الشــأن الدولـــي
ــة املفروضــة  ــات األمريكي ــرًا بشــأن العقوب ــا كب ــران تحديً إي
عليهــا، يتزايــد مبــرور الوقــت، فالعقوبــات تــزداد عــى 
ــدول  ــة وال ــران يف املنطق ــمل وكاء إي ــا لتش ــع دائرته ــرد وتتس ــو مط نح
ـا، مبــا يــؤدي إىل تجفيــف املــوارد  والكيانــات املتعاونــة معهــا خارجيًـّ
ــال النقــد األجنبــي  ــب النفــط وإدخ ــبكات تهري اإليرانيــة وإفشــال ش
ــل يف  ــران املتمث ــيل إلي ــدف املرح ــع اله ــارض م ــا يتع ــو م ــران، وه إلي
ــؤدي إىل  ــد ت ــة ق ــرات دولي ــاًرا لتغ ــة انتظ ــرة ممكن ــر ف ــود أك الصم
رفــع الضغــوط عنهــا دون تقديــم تنــازالت كبــرة، ولــذا فمــرور الوقــت 
ــدر  ــة بق ــة الهجومي ــال اإليراني ــران، وكــا أن األفع ــن إلي ســاح ذو حّدي
مــا تُشــِعر الطــرف اآلخــر بعواقــب شــّن الهجــات عــى إيــران، إال أنهــا 
ــران ســواء عــى املســتوى  ــة أكــر رصامــة مــع إي ــق أجــواء تفاوضي تخل
األورويب أو دول جنــوب رشق آســيا التــي باتــت تــرى يف إيــران تهديــًدا 
حقيقيًّــا ملصالحهــا بتهديــد إيــران ألمــن واســتقرار ســوق الطاقــة العامليــة، 
وتبقــى املعضلــة األساســية أمــام إيــران يف الــرّد عــى تســاؤل: هــل يجــب 
الدخــول يف مفاوضــات؟ ومــا اللحظــة املناســبة لبــدء أعــال التفــاوض 

ــب أكــر قــدر ممكــن مــن الخســائر؟ لتجن

تواجه
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إيران والواليات المتحدة

ــة خــالل  ــات األمريكية-اإليراني ــة العالق ــر هــو املســيطر عــى طبيع ــزال التوت ل ي
ــن  ــة عــى الجانب شــهر أغســطس 2019، وميكــن اإلشــارة إىل أهــّم مالمــح العالق

ــة: مــن خــالل العنــارص اآلتي

أوًل: تطورات الموقف األمريكي من األزمة مع إيران
ميكن رصد أهّم التطورات عى الجانب األمرييك من خال ما يأيت:

1- استهداف ظريف واستمرار العقوبات:
اســتمرت الواليــات املتحــدة يف فــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى إيــران بعدما اســتُبِعد 
خيــار املواجهــة العســكرية، وكان أبــرز تلــك العقوبــات إدراج وزيــر الخارجيــة اإليــراين 
محمــد جــواد ظريــف ضمــن قامئــة الشــخصيات ذات التصنيــف الخــاص لــدى إدارة 
مراقبــة األصــول األجنبيــة، ووفًقــا لذلــك تتجمــد األصــول اململوكــة لــه، ومُتنــع أي جهــة 
أمريكيــة مــن التعامــل معــه)1(، وذلــك بوصفــه »واجهــة ملافيــا دينيــة فاســدة«، بحســب 

ترصيــح وزيــر الخارجيــة األمريــيك مايــك بومبيــو)2(.

جدول رقم )1( يوضح العقوبات األمريكية عى إيران خالل شهر أغسطس 2019

العقوباتالتاريخ

29 أغسطس

ــل  ــن مســؤولن عــن نق ــة وســطاء مالي ــات عــى أربع عقوب
للحــرس  التابــع  القــدس  الــدوالرات مــن فيلــق  مايــن 
ــة  ــام التابع ــن القس ــز الدي ــب ع ــراين إىل كتائ ــوري اإلي الث

ــزة. ــاع غ ــاس يف قط ــة ح لحرك

30 أغسطس
عقوبــات عــى تســعة كيانــات وأفــراد يف إيــران وكيــان آخــر 
يف هونــغ كونــغ لدعمهــم جهــود توريــد خاصــة بانتشــار 

ــة. ــة اإليراني ــلحة النووي األس

املصدر: إعداد وحدة الدارسات اإلقليمية والدولية، املعهد الدويل للدراسات اإليرانية )رصانة(.

)))  وكالــة األناضــول، واشــنطن تفــرض عقوبــات علــى وزيــر خارجيــة إيــران، تاريــخ الوصــول 13 ســبتمبر 2019. 
http://ksa.pm/lvv

ــبتمبر 2019.  ــول 13 س ــخ الوص ــارض، تاري ــن تع ــف.. والصي ــد ظري ــة ض ــات أمريكي ــن، عقوب ــج أوناي )))  الخلي
http://ksa.pm/lvw
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2- تعقب ناقلة النفط »غريس1«:
ــل  ــس1« يف جب ــة »غري ــة اإليراني ــاز الناقل ــا الحتج ــدة طلبً ــات املتح ــت الوالي قدم
طــارق، التــي ســيطرت عليهــا البحريــة امللكيــة الريطانيــة يف البحــر املتوســط، وذلــك 
قبــل ســاعات مــن اســتعداد حكومــة جبــل طــارق لإلفــراج عنهــا، إذ اعتــرت الواليــات 
املتحــدة الناقلــة تخالــف قانــون الطــوارئ االقتصاديــة الدوليــة واالحتيــال عــى البنوك 
وغســيل األمــوال، وبعدمــا ســمحت املحكمــة العليــا يف جبــل طــارق مبغــادرة الســفينة 
دون التفــات إىل الطلــب األمريــيك، أصــدرت الواليــات املتحــدة مذكرة ضبــط للناقلة)1(، 
بينــا حــذرت إيــران مــن أن أي تحــرك أمريــيك الحتجــاز الناقلــة مــرة أخــرى ســتكون 

لــه عواقــب وخيمــة.
3- جهود متديد حظر األسلحة املفروض عى إيران:

مزيــد  فــرض  إطــار  يف 
طالبــت  الضغــوط  مــن 
واشــنطن مجلــس األمــن يف 
ــد  20 أغســطس 2019 بتمدي
حظــر األســلحة املفــروض 
والــذي  إيــران،  عــى 
يفــرض انتهــاؤه مــع سلســلة 
أخــرى مــن العقوبــات يف 
وفــق   2020 أكتوبــر   18
ــم  ــدة رق ــم املتح ــرار األم ق
ــرام  ــب إب ــذي أعق 2231 ال
لعــام  النــووي  االتفــاق 
وزيــر  أثــار  وقــد   ،2015

الخارجيــة األمريــيك األمــر عــر تغريــدة حــذر فيهــا مــن خطــورة تأثــر رفــع العقوبات 
التســليح. مجــال  بحّريــة يف  إيــران وترصفهــا  ســلوك  عــى 

4- استخدام القدرات األمريكية غر التقليدية:
عــى الرغــم مــن تراجــع الواليــات املتحــدة عــن القيــام بعمليــة مواجهــة مبــارشة عــى 
ــة مــن أجــل ردع  ــد اســتخدمت قــدرات غــر تقليدي ــدو ق ــا يب ــا عــى م ــران، فإنه إي
إيــران وتوجيــه رســالة مبــدى قــدرات الواليــات املتحــدة، إذ نــرش الرئيــس األمريــيك 
دونالــد ترامــب يف 30 أغســطس عــى »تويــر« صــورة التقطــت بأقــار صناعيــة، قيــل 

ــة النفــط اإليرانيــة “غريــس1”، تاريــخ  )))  عربــي بــي بــي ســي، الواليــات المتحــدة تصــدر مذكــرة لضبــط ناقل

http://ksa.pm/lvx .2019 الوصــول 13 ســبتمبر
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إنهــا واضحــة بصــورة تكشــف عــن تكنولوجيــا عاليــة الدقــة ملوقــع إطــاق »صــاروخ« 
يف مركــز للفضــاء بشــال إيــران، مبــا يف ذلــك بــرج خدمــات وقاذفــة متنقلــة، وقــال 
ترامــب إّن الواليــات املتحــدة ليســت ضالعــة يف الحــادث املأســاوي أثنــاء االســتعدادات 
ــمنان  ــد يف س ــم واح ــاق رق ــع اإلط ــفر« يف موق ــاروخ »س ــاق الص ــة إلط النهائي

بإيران.

ــات املتحــدة يف أغســطس عــن هجــوم ســيراين  ــت الوالي ــك، أعلن ــة إىل ذل إضاف
قامــت بــه يف يونيــو 2019، وأدى الهجــوم إىل حــذف قاعــدة بيانــات مهمة تســتخدمها 
إيــران مــن أجــل التخطيــط لشــن هجــات عــى ناقــات النفــط يف الخليــج، وال تــزال 
ــرَت يف  إيــران بحســب الترصيحــات األمريكيــة تحــاول اســتعادة املعلومــات التــي ُدمِّ

هــذا الهجــوم.
5- جهود إنشاء قوة دولية لحاية حرية املالحة يف الخليج:

ــة  واصلــت الواليــات املتحــدة جهودهــا مــن أجــل تشــكيل تحالــف دويل لحايــة حري
املاحــة يف الخليــج، ويف هــذا الســياق أعلنــت بريطانيــا يف 5 أغســطس 2019 
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االنضــام إىل مهمــة بحريــة أمنيــة دوليــة بقيــادة أمريكيــة يف الخليــج، مــع التأكيــد 
عــى أن بريطانيــا ســتعمل مــع إيــران والــرشكاء ملنــع التصعيــد والحفــاظ عــى االتفــاق 
ــب  ــوة إىل جان ــا باملشــاركة يف هــذه الق ــا أمريكيًّ ــا طلبً ــا رفضــت أملاني ــووي، بين الن

ــا. ــا وفرنس بريطاني
واعتــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة أن »مضاعفــة واشــنطن قدراتهــا البحرية والرية 
واالســتخباراتية يف منطقــة الخليــج يعتــر مبثابــة رســالة مهمــة للنظــام اإليــراين، أهــّم 
ــد مــن  ــة تهدي ــادرة عــى التعامــل مــع أي محاول ــة ق ــوات األمريكي عنارصهــا أن الق
ِقبــل القــوات اإليرانيــة، وأنهــا عازمــة عــى حفــظ مصالحهــا وحايــة حريــة املاحــة 

يف املنطقــة«)1(.
6- الوساطة الفرنسية واملوقف األمرييك من عملية التفاوض

كان ملــف إيــران محــل خــاف بــن مجموعــة الســبع الكبــار التــي عقــدت قمتهــا يف 
فرنســا، إذ مل يتمكــن الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون مــن دفــع الوســاطة التــي 
ــب أن  ــى ترام ــا نف ــا، ال ســيا بعدم ــات املتحــدة قدًم ــران والوالي ــن إي ــا ب ــوم به يق
ــدور، إذ قــال: »ال أحــد ســوى  ــام بهــذا ال ــُل للقي يكــون قــد فــّوض ماكــرون مــن قب
الواليــات املتحــدة يتحــدث باســمها«، وهــو مــا رفضتــه فرنســا باعتبارهــا ال تحتــاج إىل 

تفويض من أجل الحفاظ عى االتفاق النووي الذي تعّد رشيكة أساسية فيه.

فرامــب عــى قناعــة بــأن العقوبــات ســتدفع إيــران يف النهايــة إىل قبــول الــرشوط 
ــات  ــد أن العقوب ــه يعتق ــيا أن ــاوض، ال س ــة التف ــدء عملي ــرشوع يف ب ــة، وال األمريكي
ألحقــت أرضاًرا كبــرة باقتصــاد إيــران)2(، لهــذا أعلــن ترامــب مــرة بعــد مرة اســتعداده 

ــخ الوصــول 13 ســبتمبر  ــران، تاري ــج رســالة قاســية لطه ــي الخلي ــا ف ــز قواتن ــوم، واشــنطن: تعزي )))  روســيا الي

http://ksa.pm/lvy  .2019
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لقــاء روحــاين، كــا رصح بــأن بــاده »ال تبحــث عــن تغيــر النظــام يف إيــران« وتريــد 
»أن تجعــل منهــا دولــة ثريــة إن رغبــت«.

7- مواجهة النفوذ اإليراين يف العراق:
عــى صعيــد مواجهــة نفــوذ إيــران اإلقليمــي، أعلن البيــت األبيــض أن الواليــات املتحدة 
ــراءات  ــال إج ــن خ ــراق، م ــران يف الع ــوذ إي ــص نف ــراءات لتقلي ــاذ إج ــدد اتخ بص
ــاك شــكوك  ــراق)1(، وهن ــران« يف الع ــة إلي ــة ضــد »امليليشــيات املســلحة املوالي إضافي
عراقيــة يف أن الواليــات املتحــدة تقــدم تســهيات للعمليــات التــي يقــوم بهــا الجيــش 

اإلرسائيــيل ضــد امليليشــيات املســلحة يف العــراق خــال اآلونــة األخــرة.

ثانًيا: السياسة اإليرانية في مواجهة المواقف األمريكية
ميكن توضيح سياسة إيران تجاه الواليات املتحدة من خال العنارص اآلتية:

1- ردود الفعل اإليرانية عى فرض عقوبات عى ظريف:
اعتــر ظريــف عــر تغريــدة أن فــرض عقوبــات عليــه ليــس لــه أي تأثــر عليــه أو عــى 
عائلتــه، وأنهــا تعرقــل أي فرصــة لعمليــة التفــاوض مســتقبًا، كــا بعثــت إيــران برســالة 
ــات  ــات املتحــدة عقوب إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة اعتــرت فيهــا فــرض الوالي
عــى ظريــف »انتهــاكًا ســافرًا للمبــادئ األساســية للقوانــن الدوليــة وأهــداف ومبــادئ 
ــل ســلبية عــى املســتوى  ــاق املنظمــة«، يف حــن لقــي القــرار األمريــيك ردود فع ميث

الدويل، وال سيا من جانب الصن وروسيا وبعض الدول األوروبية. 

2- مواجهة تحدي إنشاء قوة دولية لحاية املالحة يف الخليج:
تنظــر إيــران إىل وجــود تشــكيل قــوة دوليــة لحايــة املاحــة يف الخليــج بأنــه ال يجلــب 
األمــن للمنطقــة، ومــن ثــم أعلنــت أنهــا لــن تســمح بتشــكيل هــذه القــوة التــي تعرهــا 

http://ksa.pm/lvz 
)))  روســيا اليــوم، الواليــات المتحــدة تعلــن عزمهــا التصــدي للتشــكيات المســلحة المواليــة إليــران فــي العــراق، 
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موجهــة ضدهــا، وقــد حــذر وزيــر الدفــاع اإليــراين أمــر حامتــي مــن أنــه »يف حــال 
تشــكيل قــوة عســكرية للتدخــل يف أمــن امليــاه بالخليــج فهــذا ميهــد لتطــور كبــر، قــد 
ــا  ــة«، بين ــاعي األمريكي ــل املس ــه »فش ــت نفس ــا يف الوق ــرب«، متوقًع ــل إىل الح يص
قــال روحــاين إن »موقفنــا هــو األمــن يف مقابــل األمــن، املضيــق يف مقابــل املضيــق، 

الســام يف مقابــل الســام، النفــط يف مقابــل النفــط«.
3- استهداف ناقالت النفط األجنبية:

يف ســياق مواجهــة الضغــوط تســتخدم إيــران أجهــزة تشــويش عــى GPS يف جزيــرة 
ــة  ــرات املدني ــل الطائ ــران، بغــرض تعطي ــل إي ــة مــن قب ــة املحتل ــو مــوىس اإلماراتي أب
وأنظمــة املاحــة البحريــة، عــى أمــل أن تنحــرف الســفن عــن مســارها، مــا يعطــي 

القــوات اإليرانيــة الذريعــة الازمــة لاســتياء عليهــا. 
4- حاية ناقالت النفط اإليرانية:

تتخــوف إيــران مــن أن تتجــه الواليــات املتحــدة نحــو اســتهداف ناقــات النفــط، لــذا 
ــة املــدى  ــخ »كــروز« طويل ــة مــزودة بأنظمــة صواري ــت عــن نــرش مدمــرة بحري أعلن
يف خليــج عــدن، يف عمليــة قالــت إنهــا تهــدف إىل توفــر األمــن لســفنها التــي متــر 
عــر املنطقــة، مــع قيــام ســفينة للدعــم اللوجيســتي وحاملــة طائــرات هليكوبــر بعمليــة 

دعــم لهــذه املدمــرة التــي تعترهــا إيــران أحــدث قطعهــا البحريــة.
5- تعزيز القدرات الدفاعية:

ــة  ــك مــن خــال اســتعراض منظوم ــة، وذل ــا الدفاعي ــر قدراته ــران تطوي ــت إي واصل
ــاوار 373«،  ــمى »ب ــا وتس ــْت محليًّ ــدى ُصِنَع ــة امل ــة طويل ــو متنقل ــخ أرض-ج صواري
ــا منافســة ملنظومــة الدفــاع الجــوي الــرويس »إس-300«، كذلــك  ــران أنه وتّدعــي إي
ــن عــن تدشــن منظومــة جديــدة للدفــاع الجــوي تحمــل اســم »عقــاب«، وتقــول  أُعلِ

ــوي)1(. ــاع الج ــال الدف ــدث يف مج ــة األح ــا املنظوم ــران إنه إي
6- املوقف من عملية التفاوض:

ــق  ــؤدى الوســاطة الفرنســية إىل تحقي ــم أمــل يف أن ت ــن كان لديه ــدو أن اإليراني يب
حلحلــة يف مســألة العقوبــات أو الضغــط عــى الواليــات املتحــدة لتغيــر موقفهــا، لهــذا 
قَِبــل ظريــف دعــوة الرئيــس الفرنــي أثنــاء انعقــاد قمــة الــدول الصناعيــة الســبع يف 
ــك  ــو كان ذل ــوس مــع ترامــب »ل ــه الجل ــح روحــاين إىل قبول ــز، كــا مل ــة بياريت مدين
ملصلحــة البــاد وازدهارهــا«، وقــد علــق ظريــف عــى زيارتــه ولقاءاتــه يف أثنــاء القمــة 

يف تغريــدة قــال فيهــا: »الطريــق طويــل، لكنــه يســتحق املحاولــة«.
تضــع إيــران رشطًــا لبــدء التفــاوض مــع ترامــب، وهــو أن تلغــي الواليــات املتحــدة 

ــخ الوصــول 13 ســبتمبر  ــران، تاري ــج رســالة قاســية لطه ــي الخلي ــا ف ــز قواتن ــوم، واشــنطن: تعزي )))  روســيا الي
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ــا ضدهــا، وأن  ــا اقتصاديًّ العقوبــات أواًل، تلــك العقوبــات التــي تعترهــا إيــران إرهابً
تركــز أي وســاطات عــى إعــادة الواليــات املتحــدة لاتفــاق النــووي، ويف ظــل املوقفن 

األمريــيك واإليــراين املتباعديــن مل تنجــح املبــادرة الفرنســية حتــى اآلن)1(.
ــن  ــادات م ــة النتق ــة اإليراني ــت الحكوم ــات، تعرض ــذه التوجه ــى ه ــل ع ــرّد فع وك
ــت  ــذي وجه ــوري، ال ــرس الث ــم الح ــل، ومنه ــددة يف الداخ ــراف املتش ــب األط جان
الصحــف التابعــة لــه انتقــادات ملوقــف الحكومــة مــن مســألة التفــاوض، وأكــدت هــذه 
الصحــف عــى رضورة االلتــزام بخــط املرشــد، ألن سياســة الحكومــة عــى مــدى ســت 

ــران. ــع االتفــاق أرضت بإي ــذ توقي ســنوات من

خالصة: 
ــراتيجية  ــارص اس ــم عن ــات، كأه ــى العقوب ــن ع ــدة تراه ــات املتح ــزال الوالي ال ت
ــران إىل  ــتجلب إي ــات س ــأن العقوب ــدة ب ــات املتح ــد الوالي ــوى، وتعتق ــوط القص الضغ

طاولــة التفــاوض دون أي رشوط.
وبالفعــل تؤثــر الضغــوط عــى األوضــاع الداخليــة يف إيــران، إذ تراجعــت صــادرات 

http://ksa.pm/lw1 .2019 الخليج أوناين، طهران لواشنطن: ال تنتظروا منا اتصاالً، تاريخ الوصول 13 سبتمبر  (((
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النفــط إىل مــا يقــارب 100 ألــف برميــل)1(، وهــو وضــع ال تســتطيع إيــران تحّملــه عــى 
املــدى الطويــل، مــا قــد يدفعهــا إىل مراجعــة مواقفهــا بشــأن التفــاوض مــع الواليــات 

املتحــدة، أو قبــول عــرض ترامــب مبقابلــة روحــاين وبــدء عمليــة املفاوضــات.
كــا أدى تعزيــز بعــض الــدول لحضورهــا العســكري يف الخليــج، فضــًا عــن 
انضــام بعــض الــدول إىل القــوة املشــركة التــي تســعى الواليــات املتحــدة لتشــكيلها 
ــودة  ــج وع ــط يف الخلي ــات النف ــتهداف ناق ــع اس ــة، إىل تراج ــة املاح ــة حري لحاي

ــدوء. ــن اله ــة م ــاع إىل حال األوض
مثلــت العمليــات النوعيــة، التــي قامــت بهــا الواليــات املتحــدة ضــد إيــران، عــدم 
الدخــول يف مواجهــة مبــارشة، فضــًا عــن أنهــا حملــت رســالة مبــدى قــدرة الواليــات 
املتحــدة، فكــا أعلنــت االســتخبارات األمريكيــة فــإن هــذه العمليــات النوعيــة مصممــة 

لتغيــر ســلوك إيــران مــن دون بــدء رصاع أوســع أو التســبب يف رد انتقامــّي.
ومــن الصعــب أن تقبــل الواليــات املتحــدة بتقديــم تنــازالت إليــران، ألن الحكومــة 
األمريكيــة واثقــة مــن قدرتهــا عــى مواصلــة اســراتيجيتها وعــى تحقيــق هــذه 
االســراتيجية ألهدافهــا. ويف املقابــل تراجــع مــع الوقــت قــدرة إيــران عــى التأثــر، 
وتتــآكل أوراق الضغــط بيدهــا، خصوًصــا أن األطــراف األوروبيــة وغرهــا مــن القــوى 
ــي  ــة الت ــث لألزم ــار ثال ــق مس ــى خل ــادرة ع ــر ق ــووي غ ــاق الن ــة يف االتف الرشيك

ــا بعــد يــوم أمــام النظــام يف إيــران. تتفاقــم يوًم

)))  إندبندنــت عربــي، خســائر ثقيلــة تتكبدهــا إيــران مــع اإلصــرار األمريكــي علــى “تصفيــر” صــادرات النفــط، 

http://ksa.pm/lw2 .2019 ــبتمبر ــول 13 س ــخ الوص تاري
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إيــران وأوروبـــا

ــل  ــا مل تعم ــة، ك ــط األوروبي ــة الضغ ــر سياس ــران يف تغي ــاولت إي ــح مح مل تفل
حزمــة الوعــود املقّدمــة مــن الــدول األوروبيــة يف تليــن املواقــف اإليرانيــة. وعندما 
حــّذر كثــرون مــن أّن التفــاق النــووي عــى وشــك النهيــار، أعربــت الــدول الثالث 
املوّقعــة عليــه يف عــام 2015م )فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا( عــن أملهــا يف أن تتمكّــن 
مــن إعــادة طهــران إىل المتثــال بــه ومــن ثــّم إنقــاذه، مبحــاولت التهدئــة وإبعــاد 
ــيك  ــس األمري ــد انســحاب الرئي ــات املتحــدة بع ــران والولي ــن إي ــة ب ــبح املواجه ش
ــه  ــايض 2018م، وقيام ــام امل ــو الع ــووي يف ماي ــج الن ــن الربنام ــب م ــد ترام دونال
ــل:  ــاول بالتحلي ــوف نتن ــك س ــران. ولذل ــى إي ــة ع ــات األمريكي ــد العقوب بتجدي
الوعــود األوروبيــة وردود الفعــل اإليرانيــة، وعرقلــة مســارات وقــف التصعيــد 

ــكا. ــل املوقــف األورويب باتجــاه أمري اإليــراين، ومي

أّوًل: الوعود األوروبية وردود الفعل اإليرانية
ــة عــى عــدم  ــل اإليراني ــإّن ردود الفع بالنظــر إىل الســياق الســيايس واالقتصــادي ف
ــي  ــس الفرن ــد الرئي ــا. وع ــون مفاجئً ــد ال يك ــة ق ــود األوروبي ــة الوع ــاء بحزم الوف
ــه  ــد ترامــب خــال لقائ ــيك دونال ــس األمري ــط عــى الرئي ــرون بالضغ ــل ماك إميانوي
ــز  ــع بياريت ــبع يف منتج ــرى الس ــة الك ــدول الصناعي ــة ال ــش مجموع ــى هام ــه ع مع
ــدة،  ــات عدي ــط ملف ــطس 2019م( وس ــبت )24 أغس ــوم الس ــا ي ــريب فرنس ــوب غ بجن
أبرزهــا ملــف إيــران النــووي والتوتــر القائــم يف منطقــة الخليــج، وذلــك إلعطــاء إيران 
حوافــز اقتصاديــة محــدودة مقابــل حضورهــا إىل طاولــة املفاوضــات والتزامهــا الكامل 
ــي  ــا الصاروخ ــة يف برنامجه ــاتها الراديكالي ــن سياس ــا ع ــووي، وإثنائه ــاق الن باالتف
وســلوكياتها اإلقليميــة. وقــال املتحــّدث باســم لجنــة األمــن القومــي والسياســات 
الخارجيــة يف الرملــان اإليــراين، حســن نقــوي حســيني، بشــأن الوســاطة الفرنســية 
يف قضيــة االتفــاق النــووي وتقدميهــا حزمــًة مقرحــًة إليــران، وكذلــك إقنــاع ترامــب 
بإصــدار إعفــاءاٍت لبعــض مشــري النفــط اإليــراين: »يجــب أن تكــون حزمــة فرنســا 
يــن الغــريب يف االتفــاق النــووي، وإذا مــا كانــت هــذه  املقرحــة مبنيــة عــى دفــع الدَّ
الحزمــة للتفــاوض مجــدًدا مــع أمريــكا فحتــًا إيــران لــن تقبــل بهــا، وإذا مــا كانــت 
ــاق  ــا يخــصُّ االتف ــران يف م ــة إلي ــون األمريكي ــع الدي ــة لدف يف هــذه الحزمــة طريق
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ــووي فســتكون الظــروف مناســبة للتفــاوض«)1(. الن
 تشــّكل رأي عــام يف إيــران بــأّن هــذه الحــزم عــى الرغــم مــن أنّهــا ناقصــة وغــر 
متوازنــة، فهــي نتــاج اســراتيجية املقاومــة الفّعالــة، وإّن فرنســا التــي تقــرح اآلن خطًّــا 
ــا بقيمــة 15 مليــار دوالر مل تُقــم باتخــاذ خطــوة عمليــة واحــدة خــال الفــرة  ائتانيًّ
ــة  ــد االســراتيجية اإليراني ــور بع ــوا عــى الف ــم أعلن ــو 2018- 2019م، ولكّنه ــن ماي م
الجديــدة أّن آليــة »أنســتيكس« قيــد التشــغيل، كــا متـّـت زيــادة مقرحاتهــم االئتانيــة 
مــن بضعــة مايــن دوالر إىل 15 مليــار دوالر، هــذا يف حــن أّن االســراتيجيات 
األخــرى التــي تعتمــد عى الثقــة يف أوروبــا وأمريــكا أو الخــوف منهــا مل يحــّد مــن 
التهديــدات فحســب، ولكّنــه مل يحّقــق أي منفعــة، بــل وأّدى أيًضــا إىل إرســال حاملــة 

الطائــرات “أبراهــام لنكولــن” إىل املنطقــة)2(.
ــل  ــا للتوص ــيا 60 يوًم ــن وروس ــة والص ــدول األوروبي ــراين ال ــس اإلي ــل الرئي أمه
ــران  ــت إي ــك أعلن ــة، وعندمــا مل يحــدث ذل ــات األمريكي ــف العقوب ــة لتخفي إىل طريق
ــض  ــن خف ــة م ــوة الثالث ــق الخط ــتعدادها لتطبي ــن اس ــطس 2019م ع ــوم 19 أغس ي
التزامــات االتفــاق النــووي. وقــال رئيــس اللجنــة النوويــة التابعــة للجنــة األمــن 
القومــي والسياســة الخارجيــة الرملانيــة، محمــد إبراهيــم رضــايئ، بهــذا الخصــوص: 
ــك  ــووي، وذل ــاق الن ــّدات االتف ــاء بتعه ــاّدة للوف ــون اإلرادة الج ــون ال ميلك »األوروبي
وفًقــا ألدائهــم والقرائــن والشــواهد، لذلــك ســتخطو إيــران نحــو املرحلــة الثالثــة مــن 

ــة«)3(. ــا النووي ــض التزاماته تخفي
، إذ ذكــر بيــان مشــرك أصدرتــه  قُوبــل هــذا القــرار بقلــٍق أورويبٍّ واســتنكاٍر فرنــيٍّ
فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا عــن مكتــب الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون أّن 
املخاطــر تســتدعي مــن كل أطــراف االتفــاق التوقّــف للنظــر يف التداعيــات املحتملــة 
ــت  ــأّن الوق ــن ب ــان: »نؤم ــاف البي ــاث. وأض ــدول الث ــا ال ــي اتخذته ــراءات الت لإلج
قــد حــان للتــرصّف مبســؤولية، والبحــث عــن ســبل لوقــف تصعيــد التوتــر واســتئناف 
الحــوار«)4(. واعتــرت الــدول األوروبيــة الثــاث أّن األخطــار كبــرة إىل درجــة تجعــل 
مــن الــرضوري أن تلتــزم كل األطــراف املعنيــة بتهدئــة وتفّكــر يف التداعيــات املحتملــة 

ألفعالهــا.

)))  وكالة خانة ملت، نقوي حسيني: يجب أن تكون حزمة فرنسا الُمقترحة مستندة على دفع الدين األمريكي إليران، 

https://bit.ly/2NwiMzw:متاح على
))) وكالة تسنيم، خدعة اإلليزيه .. لماذا يجب أن يكون ظريف حذًرا من دهاء ماكرون؟ متاح على:

https://bit.ly/2PdAoT9
))) وكالة خانه ملت، رضائي: ال إمكانية للعودة إلى أوضاع ما قبل االتفاق النووي، متاح على:

https://bit.ly/2Z8lUUs
https://bit.ly/2kDTN1i :دويتشه فيله، دعوات أوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي اإليراني، متاح على  (((
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ا: عرقلة مسارات وقف التصعيد اإليراني ثانيًّ
تواصلــت موجــة التصعيــد اإليــراين خــال شــهر أغســطس، وأفــادت مجلــة »نيوزويــك« 
ــي  ــراين، وه ــووي اإلي ــاق الن ــى االتف ــة ع ــة املُوقِّع ــدول األوروبي ــأّن ال ــة ب األمريكي
ــت  ــرى، حاول ــاد األورويب األخ ــة إىل دول االتح ــا باإلضاف ــا وأملاني ــا وفرنس بريطاني
ــران،  ــى إي ــا ع ــدة فرضه ــات املتح ــادت الوالي ــي أع ــات الت ــى العقوب ــاف ع االلتف
ومنهــا الحرمــان مــن الوصــول إىل النظــام املــايل األمريــيك ومــن التعامــل بالــدوالر 
األمريــيك)1(، ويف خضــّم هــذه املوجــة نشــطت عــدة عوامــل أعاقــت املحــاوالت 

ــي:  ــراين، وه ــد اإلي ــف التصعي ــة لوق األوروبي
1- أّن لــدى إدارة ترامــب قناعــة راســخة بأنــه كلــا زادت الضغــوط األمريكيــة عــى 
إيــران وحلفائهــا األوروبيــن فــإّن تنازلهــا ســيكون قريبًــا. ولكــن قابلــت إيــران هــذه 
ــع  ــا م ــا مواجهته ــة، خصوًص ــود األوروبي ــر عــى الجه القناعــة بتشــّدد أكــر، مــا أثّ
بريطانيــا، إذ أدى اســتياء إيــران عــى ناقلــة النِّفــط الريطانيــة يف مضيــق هرمــز، 
بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام قــوات املارينــز امللكيــة بجبــل طــارق باحتجــاز ناقلــة نفــط 
إيرانيــة )غريــس1( كانــت متجهــة إىل ســوريا، إىل دفــع العاقــة بــن أوروبــا وخصوًصا 
ــأيت هــذا يف وقــت شــديد الحساســية، إذ  ــق. ي ــران إىل اضطــراب عمي ــا وإي بريطاني

تحــاول بريطانيــا إىل جانــب فرنســا وأملانيــا إنقــاذ الصفقــة النوويــة اإليرانيــة. 
ــاق  ــّكهم باالتف ــأّن متس ــران ب ــرار يف إي ــع الق ــز صن ــّددون يف مراك ــعر املتش 2- يش
النــووي مل يحّقــق لهــم مــا يصبــون إليــه، وأّن الطريقــة الوحيــدة لخلــق النفــوذ عــى 
املســتوى الــدويل واإلقليمــي هــو تصعيــد األنشــطة التخريبيــة واالســتمرار يف التهديــد، 
فــإّن مل تحّقــق شــيئًا ملموًســا فإنّهــا ســوف تحافــظ عــى جــّو مشــحون بالقلــق والتوتر.

3- حاولــت فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا إيجــاد آليــة سياســية وماليــة للتعــاون مــع إيــران، 
مــن أجــل التغلـّـب عــى نظــام العقوبــات األمريكيــة. وبــرزت آليــة »أنســتيكس« كإحــدى 
ــيطرة  ــبًة إىل س ــل، نس ــا مل تُفّع ــة، إاّل أنّه ــات األمريكي ــام العقوب ــاوز نظ ــرق لتج الط
ــا  ــبّب إحباطً ــا س ــة، م ــة الدولي ــة واملرصفي ــة املالي ــى األنظم ــدة ع ــات املتح الوالي
ــواد  ــد ج ــراين محم ــة اإلي ــر الخارجي ــتيكس« رّصح وزي ــة »أنس ــول آلي ــران. وح إلي
ظريــف قائــًا: »قــد ال تكــون آليــة »أنســتيكس« عاًجــا للمشــكات عى املــدى القصر، 
لكــن عــى املــدى الطويــل فإنّهــا مُتثـّـل مــؤرّشًا يثــر القلــق بالنســبة إىل أوروبــا... يف 
الحقيقــة، “أنســتيكس” بهــا مشــكات، أوالًّ يجــب أن تكــون هنــاك أمــوال داخــل آليــة 
»أنســتيكس«، ومــن املؤكّــد أنــه يجــب أن يكــون إيداعهــا أمــوااًل مــن النِّفــط اإليــراين 
أو ائتانـًـا يعــادل النِّفــط اإليــراين، واملشــكلة التاليــة هــي أّن »أنســتيكس« ال ميكــن أن 

ــد العقوبــات األخيــرة  ــاع االتحــاد األوروبــي عــن تأيي ــم بعــد امتن )))  إكســبرس، جورســمران هانــز، طهــران تتهّك

https://soo.gd/10oh ،:ــى ــاح عل ــي، 5 أغســطس 2019، مت ــة اإليران ــر الخارجي ــى وزي عل
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تكــون مجــرد أداة لألغــراض اإلنســانية، وال يجــب أن تقتــرص هــذه اآلليــة عــى الغــذاء 
والــدواء«)1(.

4- بــدت الــرشوط التــي وضعهــا الرئيــس اإليــراين عــى أنّهــا ابتــزاز، إذ تفيــد بأنـّـه إذا 
مل توافــق أوروبــا عــى انتهــاك العقوبــات األمريكيــة املفروضــة عــى النِّفــط اإليــراين 
والقطاعــات املرصفيــة، فســتواصل تخصيــب اليورانيــوم، وحــدث ذلــك كــا ذُكــر آنًفــا. 

ثالًثا: ميل الموقف األوروبي باتجاه أمريكا
صــار االنقســام يف اآلراء داخــل االتحــاد األورويب واضًحــا أكــر مــا كان عليــه منــذ 
أن أعلــن الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب تخليّــه عــن االتفــاق النــووي واالنســحاب 
ــة الصفقــة لضــان  ــا بأهمي ــا وبريطاني ــه، إذ تؤمــن كل مــن فرنســا وأملاني املنفــرد من

اســتمرار املصالــح التــي ســتتحّقق مــن ورائهــا، مــن األمــن إىل التجــارة األوروبيــة. 
ووصــول املوقــف إىل هــذه النقطــة يشــّكل عامــة فارقة بن دعــوات أوروبا الســابقة 
لوقــف التصعيــد وحرصهــا عــى تبيــن اختافــات الــرأي مــع الواليــات املتحــدة بشــأن 
التعامــل مــع إيــران، وبــن اتخاذهــا موقًفــا وســطًا بــن مطالبــات الطرفــن األمريــيك 
ــة الثــاث )فرنســا  ــه الــدول األوروبي ــان املشــرك الــذي أصدرت واإليــراين. ففــي البي
وبريطانيــا وأملانيــا(، دعــت إىل »وقــف تصعيــد التوتــر واســتئناف الحــوار« يف هــذا 
امللــف، يف حــن أكّــدت إيــران اســتعدادها للحــوار بــرشوط. قالــت فرنســا وبريطانيــا 
وأملانيــا إنّهــا قلقــة مــن تصعيــد التوتـّـر يف الخليــج العريب ومــن مخاطر انهيــار االتفاق 
ــدول  ــًة الســتئناف الحــوار بــن كل األطــراف. وأضافــت ال ــران، داعي ــووي مــع إي الن
ــة  ــات األمريكي ــه عقــب إعــادة فــرض العقوب ــان مشــرك أنّ ــة الثــاث يف بي األوروبي
عــى إيــران وقــرار طهــران بعــدم الوفــاء ببعــض التزاماتهــا مبوجــب االتفــاق فقــد 

بــات مــن املحتمــل انهيــار االتفــاق املــرم قبــل أربعــة أعــوام)2(.
يف الربــع األخــر مــن شــهر أغســطس زار وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد 
ــت  ــطس 2019م، إذ أعلن ــا يف 22 أغس ــم فرنس ــويد ث ــج والس ــدا والروي ــف فنلن ظري
الرئاســة الفرنســية عــن لقائــه بالرئيــس إميانويــل ماكــرون ووزيــر خارجيتــه للبحث يف 
امللــف النــووي اإليــراين. كــا رّصح مكتــب الرئيــس روحــاين يف إشــارة إىل املحادثــة 
الهاتفيــة بينــه وبــن ماكــرون بــأّن »االتصــال اســتغرق مــا يقــارب 100 دقيقــة، وهــذا 
ــا  ــا م ــامل، وأّن لدين ــة أو يف الع ــواء يف املنطق ــا، س ــا منطًق ــر إىل أّن لدين ــر يش األم

نقولــه بالنســبة إىل القضايــا األمنيــة أو يف مــا يتعلـّـق بالقضايــا األخــرى«)3(. 

https://bit.ly/2Z5Yfss :وكالة إيرنا، ظريف إلى باريس.. حول آلية »أنستيكس«، متاح على (((
))) دويتشه فيله، دعوات أوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي اإليراني، مصدر سابق، متاح على:

https://bit.ly/2kDTN1i
 https://bit.ly/2Gz8BWD:وكالة إيسنا، اتصال ماكرون الهاتفي مع روحاني استمر 100 دقيقة، متاح على  (((
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هنــاك إشــارات إىل أّن إيــران تختــر مصداقيــة األوروبيــن يف مــا يتعلـّـق بإرســال 
قواتهــم إىل مضيــق هرمــز، عــى اعتبــار العــداوات القامئــة حســب عقليــة الحكومــة 
ــوات الحــرس  ــن خــال ق ــة م ــات اإلرهابي ــران للجاع ــم طه ــة. ونظــرًا لدع اإليراني
الثــوري، وانتهــاك قيــم املجتمــع الــدويل منــذ فــرة طويلــة، أشــارت فرنســا وإيطاليــا 
والدمنــارك إىل دعمهــا ألســطول الحايــة، وهنــاك دعــوات لئــا تكــون أملانيــا 
ــا وتســاهلها مــع املــايل يف طهــران ومنحهــم  ــة. فعــى الرغــم مــن دعــم أملاني غائب
ــت إىل الفشــل)1(.  ــور آل ــإّن األم ــاد، ف ــراٍت وإصاحــاٍت يف الب الفرصــة إلجــراء تغي
ــدة  ــة املتح ــا واململك ــا وأملاني ــر، أّن فرنس ــذا الخط ــرًا إىل ه ــال، نظ ــب لآلم ــن املخي م
ــح الهجــوم عــى أحدهــا  ــث يصب ــج، بحي ــة مشــركة يف الخلي ــة أوروبي ــق مهم مل تطل
ــوف  ــاد األورويب فس ــطِّ االتح ــن خ ــا ع ــادت بريطاني ــع. وإذا ح ــى الجمي ــا ع هجوًم
ــران  ــن إي ــددون )يف كلٍّ م ــه املتش ــّض علي ــذي ينق ــايل ال ــدف الت ــا اله ــون أملاني تك
ــد الواليــات املتحــدة دبلوماســيتها  ــة أخــرى، قــد تُصعِّ والواليــات املتحــدة(. مــن ناحي
ــاد  ــحب دول االتح ــر لس ــة أك ــى بفرص ــث تحظ ــة، حي ــطى والرشقي ــا الوس يف أوروب
األورويب إىل جانبهــا)2(. كانــت أملانيــا متحّفظــة عــى اســراتيجية إدارة ترامــب تجــاه 
إيــران، وتظهــر بــدور املحايــد ال املنحــاز إىل إيــران، إاّل أّن إحباطاتهــا تضاعفــت بعــد 
ــة  ــع الجبهــات، مــا يهــّدد املصالــح األملاني ــد اإليــراين واالســتفزازات يف جمي التصعي

ــا. ــة إىل أوروب ــن مــن املنطق ــن واملهاجري ــة الاجئ ــم أزم ويفاق
ــروا  ــة آث ــعي إىل التهدئ ــوا الس ــد أن جّرب ــام بع ــكٍل ع ــن بش ــدو أّن األوروبي ويب
ــار  ــل االنتقــال بشــكل كامــل إىل صــّف واشــنطن. أث إعطــاء إيــران فرصــة أخــرة قب
وصــول بوريــس جونســون إىل رئاســة الــوزراء الريطانيــة بعــض القلــق تجــاه املوقــف 

https://is.gd/3HkJxB :دير تاغيس شبيغل، شتيفان أندرياس كازدورف، 29  يوليو 2019، متاح على   (((
)))  مارك ليونارد، هل ينهك الصراع مع إيران الغرب؟ بروجيكت سينديكيت، 29 أغسطس 2019، متاح على:

https://bit.ly/2kPTbWg
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الريطــاين مــن إيــران، لكــّن مصــدًرا دبلوماســيًّا بريطانيًّــا قــال إنّــه مــن املرّجــح أن 
تلتــزم بريطانيــا بالنهــج الــذي ســارت عليــه مبعــزل عــن نتيجــة االجتــاع بــن ترامــب 
وجونســون. وهــذا مــا متنــاه مســؤول فرنــّي أيًضــا، قائــًا إّن موقــف القــوى األوروبية 
ــًدا إزاء امللــف  ــب أن يبقــى ُموحَّ ــا( يج ــا وأملاني ــا وبريطاني ــرى )فرنس الثــاث الك
اإليــراين)1(. وهنــاك رأي آخــر بشــأن إعــراب بريطانيــا عــن رغبتهــا يف االنضــام إىل 
التحالــف البحــري األمريــيك يف الخليــج، يشــر إىل التغيــر يف توّجهــات السياســات 
الجديــدة للحكومــة الريطانيــة بشــأن خروجهــا مــن االتحــاد األورويب، فأمريــكا هــي 
ــا، وهــي  ــار األهــّم أمامهــا، ألجــل أن تســتبدل بجــزء مــن معاماتهــا مــع أوروب الخي

خيارهــا الرئيــي للتجــارة الحــرة)2(.
مــا يجــدر ذكــره يف هــذا الوضــع املتداخــل واملتحــرّك أّن هنــاك دعــوة بريطانيــة 
لتشــكيل قــوة موازيــة للتحالــف األمريــيك. ثــم مــع مجــيء بوريــس جونســون فــرت 
هّمتهــم وأعلنــوا عــن إمكانيــة انضامهــم إىل التحالــف األمريــيك، يف حــن أنّهــم يف 
ــن اســراتيجية  ــف الريطــاين ال يدخــل ضم ــرّصون عــى أّن التحال ــوا ي ــة كان البداي

ــة. الضغــوط القصــوى األمريكي

خالصة
ــا ســتواصل  ــران، فإنّه ــة بوعودهــا إلي ــدول األوروبي ــاء ال عــى الرغــم مــن عــدم وف
بــذل مزيــد منهــا، إذ تقابلهــا إيــران بــرشوط أكــر تشــّدًدا. ومــع أّن التصعيــد اإليــراين 
اختــر قــدرة هــذه الــدول باإلبقــاء عــى دعمهــا لاتفــاق النــووي مــع إيــران ووضَعهــا 
ــه مــن ناحيــة أخــرى جعــل هــذه الــدول  يف تحــدٍّ واضــح للضغــوط األمريكيــة، إاّل أنّ
يف ِحــّل مــن االلتــزام معهــا، فآثــرت الوقــوف يف منطقــة وســطى لكنهــا أكــر ميــًا 
ــّن  ــراين، يتع ــد اإلي ــّدة التصعي ــف ح ــا. لتخفي ــًة ملصالحه ــدة رعاي ــات املتح إىل الوالي
ــا(، أن تعمــل عــى  ــا وأملاني ــدول الثــاث )فرنســا وبريطاني ــا ال ــا، خصوًص عــى أوروب
ــد مــن الهجــات  ــوع مزي ــا، فوق ــة فيه ــا وعــدم املبالغ ــة قدرته ــران بواقعي ــاع إي إقن
اإليرانيــة عــى املصالــح األوروبيــة قــد يضطــر االتحــاد األورويب إىل تبّنــي اســراتيجية 

الضغــوط القصــوى األمريكيــة.

))) يورونيوز، قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في بياريتز الفرنسية، 24 أغسطس 2019، متاح على:

https://bit.ly/2lR4FJp
)))  وكالة إيلنا، التحالف البحري البريطاني مع أمريكا يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من العسكري، متاح على:

https://bit.ly/2YTJt7
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إيـران وباكـسـتـان

د الهتــام اإلقليمــي والعاملــي بقضيــة كشــمر بعــد إعــالن الهنــد ضــّم إقليــم  تجــدَّ
كشــمر املتمتــع بالحكــم الــذايت واملتنــاَزع عليــه مــع باكســتان إىل أراضيهــا. إقليميًّــا، 
ركــز املحللــون عــى رّد فعــل دول الخليــج العــريب نظــًرا إىل قــوة العالقــات بينهــا 
وبــن باكســتان، أمــا إيــران فــإىل جانــب العالقــات القويــة التــي تجمعهــا بباكســتان 
ــا، إذ تســكنها أعــداد  ــد ضّمه ــي تحــاول الهن ــة الســكانية لكشــمر الت ــاك الركيب هن
ــهر  ــة لش ــة اإليراني ــر الحال ــن تقري ــزء م ــذا الج ــعى ه ــيعة. ويس ــن الش ــرة م كب
أغســطس إىل تحليــل ردود فعــل إيــران مــن خــالل دراســة موقفهــا مــن أزمة كشــمر 
ــيناريو  ــيا الس ــة لنشــوب رصاع، ول س ــيناريوهات املحتمل ــتمرة واســترشاف الس املس
الــذي يتــواءم مــع املصالــح القوميــة اإليرانيــة. وإمكانيــة أن تصبــح كشــمر نقطــة 
ســاخنة للنــزاع الســني الشــيعي املحتمــل يف ضــوء التوتــرات الســعودية واإليرانيــة 

يف املنطقــة.

أوًل: موقف إيران من أزمة كشمير
كان مــن الطبيعــي أن تــرّد إيــران عــى عــدوان الهنــد يف كشــمر نظــرًا إىل العاقــات 
ــي:  ــب خامنئ ــع كشــمر. يف 21 أغســطس 2019، كت ــة م ــا الثوري ــط قيادته ــي ترب الت
»نحــن قلقــون بشــأن وضــع املســلمن يف كشــمر. لدينــا عاقــات جيــدة مــع الهنــد، 
ــة تجــاه شــعب كشــمر  ــى سياســة عادل ــة أن تتبن ــة الهندي ــع مــن الحكوم ــا نتوق لكنن
النبيــل، وأن متنــع االضطهــاد والتســلط ضــد املســلمن يف هــذه املنطقــة«)1(. إضافــة 
إىل ذلــك، اتخــذ عــدد مــن رجــال الديــن املؤثريــن موقًفــا ماثــًا لخامنئــي وأدانــوا 
ضــم الهنــد لجامــو وكشــمر. عــى ســبيل املثــال، قــال لطــف اللــه صــايف كلبايــكاين، 
ــامية  ــات اإلس ــظ، مل تصــدر الحكوم ــوء الح ــيعة: »لس ــن الش ــال الدي ــار رج ــد كب أح
ــوا  ــع الحكومــات اإلســامية واتفق ــة. إذا اتحــدت جمي ــرًا للحكومــة الهندي ــى تحذي حت
عــى رد موحــد ضــد هــذه الجرميــة العظيمــة فــإن الحكومــة الهنديــة ســتوقف 
أعالهــا الوحشــية«)2(. وقــدم الرملــاين اإليــراين عــيل مطهــري قــراًرا يدعــم النضــال 

(1)Khameini ir, Twitter post, 21 August 2019 4:42 am., accessed September 9, 2019,
 http://bit.ly/2kpBzAt.
(2)  Aman, “Iran Issues Rare Criticism of India over Kashmir.”
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ــامية  ــدول اإلس ــع ال ــؤولية جمي ــه مس ــد في ــذي أك ــة ال ــمر املحتل ــمري يف كش الكش
ــة عــن مصــر  ــران ال ميكــن أن تظــل منفصل ــة كشــمر، وأضــاف أن »إي تجــاه قضي

األمــة املســلمة وقدرهــا«)1(.

ثانًيا: لماذا تقوم إيران بمثل هذا النتقاد الجريء؟
الســؤال الــذي ميكــن طرحــه هــو: ملــاذا خاطــرت إيــران بعاقاتهــا مــع الهنــد بإصــدار 
ــة بشــأن عدوانهــا عــى كشــمر؟ هــل يعــود ذلــك إىل نيتهــا إصــاح  انتقــادات جريئ
ــك  ــون ذل ــن أن يك ــل ميك ــتقرة؟ ه ــر مس ــت غ ــي كان ــتان الت ــع باكس ــات م العاق
بســبب حقيقــة أّن عــدًدا كبــرًا مــن الشــيعة يف كشــمر ســوف يتعرضــون ملزيــد مــن 
االضطهــاد مــن الهنــد؟ أم ميكــن أن تكــون القضايــا الجغرافيــة السياســية األوســع وراء 
انتقــادات إيــران الجريئــة للهنــد؟ لعــل التســاؤل األخــر هــو األوقــع هنــا، وال ســيا 
ــات  ــااًل الســراتيجية الوالي ــراين امتث ــط اإلي ــن النف ــا م ــد وارداته ــت الهن ــا وقف بعدم
املتحــدة يف الضغــوط القصــوى عــى إيــران. غضبــت القيــادة اإليرانيــة مــن موقــف 
ــد نظــرًا لتحركاتهــا  ــه اتخــذت طهــران مــن كشــمر وســيلًة إلحــراج الهن ــد، وعلي الهن
داخــل األوســاط الجيوسياســية األمريكيــة. ولــو مل متتثــل الهنــد للعقوبــات األمريكيــة 
ــاد  ــة تجــرؤ عــى انتق ــادة اإليراني ــت القي ــة، هــل كان ــط اإليراني عــى صــادرات النف
ــن  ــة، ميك ــران يف سياســتها الخارجي ــار الراغــايت إلي ــي؟ وبالنظــر إىل املس نيودله
ــي يف  ــتمرار نيودله ــل اس ــد يف مقاب ــلوك الهن ــران لس ــل إي ــتنتج تجاه ــرء أن يس للم
اســتراد النفــط اإليــراين، ألن عائــدات صــادرات النفــط تعتــر حيويــة يف مســاعدة 
ــة  ــى الجبه ــورة ع ــة املتده ــة واالقتصادي ــا االجتاعي ــن ظروفه ــى تحس ــران ع طه

ــة. الداخلي
جديــر بالذكــر أن 20% مــن إجــايل مســاحة كشــمر تقــع تحــت الســيطرة الصينيــة، 
وأن بكــن قاومــت ضغــوط الواليــات املتحــدة ملواصلــة وارداتهــا النفطيــة مــن إيــران، 
ــا تتنقــد الســلوك  ــا مــع الصــن بين ولضــان اســتمرار هــذا أقامــت طهــران تحالًف
ــال  ــن خ ــة م ــة اإليراني ــة الخارجي ــة يف السياس ــم الراغاتي ــن فه ــدي. وميك الهن
ــة الصينيــن ملســلمي  عاقاتهــا مــع الصــن الشــيوعية، وال ســيا صمتهــا عــى معامل
األويغــور يف شــينغيانغ. وباملثــل يف ســياق كشــمر، نظــرت إيــران يف جميــع أوراقهــا 
ــع  ــا م ــى عاقاته ــلبًا ع ــر س ــا ال يؤث ــذت موقًف ــة، واتخ ــا بعناي ــية ووزنته الجيوسياس
باكســتان والصــن، ولكــن يف الوقــت نفســه ترســل رســالة واضحــة إىل الهنــد بأنهــا 

غــر راضيــة عــن اتبــاع سياســة الواليــات املتحــدة ضــد طهــران.

(1)  “Resolution supporting Kashmir presented in Iranian parliament,” Dunya News, 22 August, 
accessed September 9, 2019, http://bit.ly/2lJEBj9.
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ثالًثا: أفضل سيناريو ممكن لخدمة المصالح اإليرانية
ويف ما ييل أربع سيناريوهات محتملة:

1- الحرب:
لــن تلجــأ أي مــن باكســتان أو الهنــد إىل خيــار الحــرب ألن كا البلديــن ميتلــك أســلحة 
نوويــة، وعليــه فســيكون لنشــوب الحــرب عواقــب وخيمــة، ليــس فقــط عــى البلديــن، 
بــل أيًضــا عــى كل دول املنطقــة. وإّن أي مواجهــة نوويــة مــن شــأنها أن تهــدد ســكان 
البلــدان املحيطــة، وال ســيا إيــران القريبــة جغرافيًّــا مــن منطقــة الحــرب. وال ترغــب 
طهــران يف نشــوب حــرب يف جوارهــا، وال ســيا بعــد األزمــات التــي أحاطــت بهــا يف 
أعقــاب الغــزو األمريــيك ألفغانســتان. ويف هــذا الســياق حــذر رئيــس أركان القــوات 

املســلحة اإليرانيــة باكســتان والهنــد مــن اتخــاذ أي »قــرار متــرسع« يف كشــمر)1(.
2- حّل قضية كشمر:

قــد يبــدو هــذا الســناريو محتمــًا إلنهــاء عقــود طويلــة مــن الــرصاع، ولكــن إذا مــا 
أرســلت األمــم املتحــدة قــوات حفــظ الســام إىل املنطقــة، التــي تنظــر إليهــا كل إيــران 
والصــن عــى أنهــا قاعــدة أمريكيــة، فلــن يكــون إنهــاء الــرصاع خيــاًرا محبــًذا لــكا 

الطرفــن. 
3- استمرار حالة عدم الستقرار:

ال شــك أن اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار ســتصّب يف صالــح إيــران، وال ســيا أنهــا 
تتجنــب الوقــوع يف أي مــن الســيناريوهات الســالفة الذكــر. أيــدت إيــران، باكســتان 
يف طلبهــا الحصــول عــى اســتفتاء شــعبي مبارش وفًقــا لقــرار األمــم املتحــدة رقــم 47 
يف 21 أبريــل عــام 1948. وقــد رفــض الجانــب الهنــدي هــذا القــرار، إذ فضــل اتبــاع 
نهــج ثنــايّئ لحــّل القضيــة. نتيجــة لهــذه املواقــف املتضاربــة، مل تحــّل قضيــة كشــمر 
ــة. إضافــة إىل ذلــك، فــإّن عــدم االســتقرار املســتمر يف  بعــد وستســتمر لعقــود طويل
ــا  ــران، م ــن إلي ــن جارت ــو عــى أدىن مســتوى ســيضمن اســتنزاف قوت كشــمر ول

يســمح لهــا باســتغال األحــداث اإلقليميــة خدمــًة ملصالحهــا الوطنيــة.
4- النفصال:

يقطــن الشــيعة يف كشــمر، ويصــل عددهــم إىل 1.4 مليــون نســمة، يف حــي بدغــام 
املركــزي، ويف أجــزاء مــن رسينجــار وكارجيــل. وعــى الرغــم مــن أن الشــيعة تجنبــوا 
ــًدا مــن الشــباب الشــيعي ينجذبــون اآلن إىل الدعــوات  التمــرد يف اإلقليــم فــإن عدي
ــع  ــيعة، م ــكنها الش ــي يس ــق الت ــا يف املناط ــن وجوده ــران م ــة. وزادت إي االنفصالي
وجــود كثــر مــن اللوحــات اإلعانيــة التــي تحمــل صــورة الخمينــي، حتــى يف املناطــق 
ــا مثــل كارجيــل. ويف كل عــام يــزور علــاء إيرانيــون شــيعة ويلقــون  املعزولــة جغرافيًّ

(1) “Iran urges India, Pakistan to avoid any ‘hasty’ Kashmir decision,” Reuters, August 10, 2019, 
accessed September 9, 2019, https://reut.rs/2k9qB1H.
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خطبًــا ناريــة تثــر مزيــًدا مــن الدعــوات لانفصــال بــن الســكان الشــيعة. إّن النزعــة 
ــاء دول  ــة يف إنش ــة املتمثل ــراتيجية اإليراني ــع االس ــب م ــيعية تتناس ــة الش االنفصالي
شــيعية أو مــاذات آمنــة، إضافــة إىل اســراتيجيتها الكــرى املتمثلــة يف هــال شــيعي 

ميتــد إىل جنــوب آســيا.

رابًعا: كشمير مركز آخر للنزاع السني-الشيعي
كــا أوضحنــا ســالًفا فــإّن إيــران تتغلغــل بقــوٍة بــن الكشــمرين الشــيعة بتجنيدهــا 
ــا تخــرق حــركات التمــرد  ــا يف ســوريا، بين ــم إىل ألويته ــن الشــيعية وضمه للمقاتل
الســّنية مثــل القاعــدة وداعــش كشــمر. وهــذا قــد يجــّر البــاد إىل حــام دم ســّني-

شــيعّي يف منطقــة جغرافيــة صعبــة للغايــة. لقــد اخــرق تنظيــم داعــش بالفعــل كشــمر 
عقائديًّــا وتنظيميًّــا، وأعلنــت أن كشــمر واحــدة مــن مقاطعاتهــا)1(. ومــن املهــم اإلشــارة 
ــر  ــات غ ــال املنظ ــن خ ــمر م ــرة يف كش ــغ كب ــتثمرت مبال ــعودية اس إىل أن الس
الحكوميــة التــي بنــت املســاجد، وقدمــت الخدمــات اإلنســانية للســكان املضطهديــن، 
وهــذا مــا تدركــه إيــران، ولذلــك فهــي تســعى إىل مواجهــة النفوذ الســعودي مــن خال 
ترســيخ جذورهــا يف املنطقــة. وميكــن أن ينعكــس ذلــك مــن خــال تعزيــز الســعودية 
لعاقاتهــا املتطــورة مــع الهنــد، لضــان تقويــض النفــوذ اإليــراين، ومــا زالــت الريــاض 
ــة رصاع  ــمر إىل منطق ــّول كش ــع تح ــن أن مين ــذا ميك ــمر. وه ــح يف كش ــا مصال له
ــة واســراتيجيتها الكــرى إلنشــاء  ــة اإليراني ــا الــرضورات اآليديولوجي ــّي تدفعه مذهب

كيانــات شــيعية مواليــة لقيــادة طهــران الثوريــة.

خالصة:
تســتخدم إيــران حاليًّــا دعمهــا لباكســتان يف قضيــة كشــمر كورقــة ضغــط عــى الحكومــة 
الهنديــة، لدفــع األخــرة إىل مواصلــة اســتراد النفــط اإليــراين وخــرق العقوبــات األمريكية، 
لكــن يبــدو أن املصالــح املتناميــة بن كل مــن الواليات املتحدة والهند ســتجعل تلك السياســة 
ــران مــن جــراء هــذه السياســة  ــه إي ــا جــدوى، وأقــى مــا ميكــن أن تحقق ــة ب اإليراني
هــو مواصلــة التعــاون مــع الهنــد يف املجــاالت التــي تشــملها العقوبــات بتكلفــة عاليــة مــن 
امليــزات التــي متنحهــا طهــران لنيودلهــي. عــى الجانــب اآلخــر تنظــر باكســتان إىل املوقف 
اإليــراين الداعــم لهــا يف قضيــة كشــمر عــى أنه دعــم ال يتجــاوز حــدود التأييــد الخطايب، 
ويف املقابــل تحصــل إيــران عــى نافــذة لدعــم وجودهــا الشــيعي يف الجــزء الباكســتاين 
مــن كشــمر، فضــًا عــن كثــر مــن الرتيبــات األمنيــة مــع باكســتان يف مناطــق الحــدود 
املشــركية بينهــا بإقليــم بلوشســتان، لكن مــا يثر ريبــة الباكســتانين يف إيران هــو تنامي 

التعــاون العســكري واالســتخبارايت بــن إيــران والهنــد.

(1)  Abhinav Pandya, “Iran and Saudi Arabia’s Proxy Wars Have a New Battlefield: Indian-con-
trolled Kashmir,” Haaretz, August 5, 2019, accessed September 9, 2019, http://bit.ly/2kBVyvJ. 
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