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الملخــص التنفـيذي

 عام 2001م 
ُ

رات األمنّي�ة والجيو-سياسية إليران؛ فألّول مرٍة منذ حمل شهر أكتوبر 2020م الكثير من التغيُّ

ز جماعاٍت جهادّية ُمعادية لها على حدود أراضيها، كواحدٍة ِمن 
ُ

را على حدودها بتمرك
ً

ا مباش
ً

واجه إيران تهديد
ُ

ت

بنقل تركيا لعناصر ِمن المقاتلين 
َ
 ِمن أذربيجان وأرميني�ا. ف

ٍّ
ل

ُ
المخاطر التي تواجهها جّراء اندالع القتال بين ك

ر األّول 
ِّ

صِبح إيران في مواجهة حرِب ميليشيات على حدودها، بعد أن كانت الُمصد
ُ

السوريين إلى أذربيجان، ت

لحروب الميليشيات في المنطقة.

لت تظاُهرات األذريين اإليرانيين 
َّ

ا إليران، وشك ا خارجيًّ
ً

ل تواُجد المقاتلين السوريين تهديد
َّ

وكما شك

عاء لم يُكن مقنًعا 
ّ

 هذا االد
َّ

ا لها، وعلى الرغم ِمــــن لعب إيران دور الصديق لطرفي النزاع، فإن ا داخليًّ
ً

تهديــــد

 أبن�اء جلدتهم في الجمهورية األذربيجاني�ة؛ 
ّ

ا لألرمن ضد
ً

ية األذرية اإليراني�ة، التي رأت فــــي طهران حليف
ِّ
لألقل

دين بانحياز 
ِّ

اني�ة األذرية، ُمند
ّ
فاندفعوا في تظاُهراٍت عارمة شملت معظم المدن اإليراني�ة ذات األغلبي�ة الُسك

ة امتداد   في مناطق األذريين، مع احتماليَّ
ّ

 على األقل
ّ

طهران لألرمن. وبات األمن الداخلي اإليراني على المحك

شرارة االعتراض لتشمل بقية المدن اإليراني�ة.

ر  كت إيران قّواتها للتمُركز على الحدود الشمالية الغربي�ة بشكٍل غيَّ  ومع النت�ائج األّولية للصراع، حرَّ

رت المعادلة السياسّية في القوقاز الجنوبي؛ فباتت  زات القّوات اإليراني�ة، كما تغيَّ
ُ

الخريطة المعتادة لتمرك

ـــران هي الدولة  ، لم تُعد إـي
ً

ــــن ألذربيجان. وإجماال
َ
ا في المنطقة بانحيازها ودعمها الُمعل

ً
تركيا أكثر تواُجد

ا إليران على مختلف  ا وجوديًّ
ً

ل تهديد
ِّ

الضاغطة على دول اإلقليم، وباتت الحدود الشمالّية الغربّي�ة لها تشك

األصعدة السياسّية والعسكرّية واألمنّي�ة.
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ُ

 السياسي، الذي هيمن عليه مشهد
ّ

 دين�اميكية من الِملف
ّ

ات الحالة اإليراني�ة أقل
ّ

ولم تُكن بقية ِملف

ات األوضاع في جنوب القوقاز. فعلى المســــتوى 
ّ

تهديدات األمن القومــــي اإليراني النابعة ِمن مســــتجد

ا للعالقات اإليراني�ة-العراقية، بقدر ما هو 
ً

م تهديد
ُ

ل التعاطي بين الحوزتين في النجف وق
ِّ
األيديولوجي، يشك

هات السياسّية اإليراني�ة خطًرا على  ل التوجُّ
ِّ

أحد أسباب تدعيم التواُصل بين الدولتين، فِمن حيٍن آلخر تشك

حالة التعاون العلمي بين الحوزتين، وهو ما حدث في شهر أكتوبر 2020م عندما هاجم آية هللا اآلراكي أحد 

م المرجع النجفي كمال الحيدري؛ بسبب اختالفاٍت حول مقروئي�ة التراث الفقهي الشيعي اإلثني 
ُ

مراجع ق

 الشيخ محسن اآلراكي، استخدم 
َّ

ق بتكفير الُمخاِلف في المذهب. وكانت المفارقة أن
َّ
عشري، فيما يتعل

ا.  الفقه الشيعي ليس تكفيريًّ
َّ

ن أن  فقيٍه آخر؛ لُيبيِّ
ّ

األدب التكفيري ضد

 عبر 
ّ

ها إال
ّ
ا، بدأت األعراض المزمنة ألوجاع االقتصاد اإليراني في التصاُعد، والتي ال يمكن حل واقتصاديًّ

ســــنواٍت متت�الية من اإلصالح. وقد صدر تقريٌر عن مركز أبحاث البرلمان اإليراني عن ارتفاع نسبة الدين 

ي، وهي األزمة التي تفاقمت عبر ســــنوات من العقوبات وعجٍز متت�اٍل في 
ِّ
 بالناتج المحل

ً
الحكومي مقارنة

ا لصندوق النقــــد الدولي)IMF(، ارتفع المبلغ اإلجمالي لديــــون إيران من 118 مليار 
ً

الموازنــــة اإليراني�ة. وَوفق

 من حجم االرتفاع 
ٌ

ي( للعــــام الجاري، وواضح
ِّ
دوالر عــــام 2018م، إلى 260 مليار دوالر) 44% من الناتج المحل

ت هذه  ر االقتصاد بالعقوبات وسياسة الضغوط القصوى األمريكية، ولُرّبما لو استمرَّ
ُّ
في قيمة الدين مدى تأث

السياسة؛ لعجزت إيران بشكٍل كامل عن خدمة الديون، وزادت أكثر في طبع األوراق النقدية، ولشِهدنا الُعملة 

، كما هو الحال في فنزويال.
ْ

 من الَعد
ً

اإليراني�ة يتّم تداُولها بالوزن بدال

الت في الحدود الشمالية الغربي�ة إليران على التفاُعالت العسكرّية في الحالة  ا، سيطرت التحوُّ وعسكريًّ

ية  اإليراني�ة، حيث حشدت إيران قّواتها في المنطقة المجاورة ألذربيجان وأرميني�ا، وقامت بتنفيذ مناورة جوِّ

خِدم بكثافة في 
ُ

رة، بوصفها السالح األبرز الذي است ز السين�اريو الخاّص بها على اصطياد الطائرات المسيَّ
َّ

رك

لت من 
َّ
 لمشكلة التضاريس الجبلية في المنطقة، كما قل

ً
رة حلوال مت الطائرات المسيَّ

َّ
هذا النزاع. وقد قد

خِدمت في قصف التحصين�ات الدفاعية 
ُ

 كبير في الطرف األذري، حيث است
ٍّ

أعداد الخسائر البشرية إلى حد

رات الفنون القتالية في تلك المواجهة ألقت بظاللها   تطوُّ
َّ

 أن
ّ

عات. وال شك ز المدفعية والمدرَّ
ُ

ونقاط تمرك
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ق بصفقات السالح الُمزَمع أن تقوم إيران بتنفيذها، بعد أن تّم 
َّ
َطط المســــتقبلية اإليراني�ة، فيما يتعل

ُ
على الخ

ات اصطيادها على رأس 
َّ

رة وتقني�ات ومعد  الطائرات المسيَّ
ّ

رفع الحظر عن وارداتها من األسلحة، وسوف تِحل

قائمة المشتريات اإليراني�ة.

وعلى مســــتوى الشأن العربي، تواِصل إيران مساعيها الرامية إلى اســــتمرارية هيمنتها وميليشياتها على 

ضِعف من 
ُ

المشهد العراقي، بينما تقوم الدولة العراقية بجهوٍد حثيث�ة لمعالجة المشكالت الهيكلية التي ت

ك الذي قام به رئيس الوزراء  �ا على بغداد في فرض سيادتها على أراضيها، وكان التحرُّ
ً
ل عبئ

ِّ
قّوة الدولة وتشك

قات  واء سنجار، أحد المعوِّ
ّ
قة بالوضع القانوني واألمني لل

ِّ
 المشكالت المتعل

ّ
العراقي مصطفى الكاظمي بحل

الكبيرة في سبي�ل تدعيم العالقة بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق. وِمن خالل 

حة لالنفجار في أّي وقت، وعلى 
َّ

 فتي�ل أزمٍة كانت مرش
ُ

حة من اإلقليم، نزع
َّ
األمر بخروج جميع الفصائل المسل

ر لما قام به الحشد الشعبي من 
ُّ

 القرار بمثابة تنك
َّ

حة أن
َّ
الرغم من إعالن فصائل الميليشيات الوالئي�ة المسل

 القرار يُصّب في صالح إرســــاء سيادة الدولة العراقية، ويخصم 
َّ

ُجهد في تحرير المنطقة من »داعش«، فإن

ن الكردي  حة للصدام مع المكوِّ
َّ
ت الميليشــــيات المسل

َ
ك من الهيمنة اإليراني�ة في العراق. وفي المقابل، تحرَّ

العراقي، بعد إعالن الواليات المتحدة إلمكاني�ة نقل الســــفارة األمريكية من بغداد إلى أربي�ل، وبالتالي قامت 

 صواريخها تطال أربي�ل كما تطال 
َّ

الميليشيات بإطالق 6 صواريخ على مطار أربي�ل؛ كرسالٍة لواشنطن بأن

بغداد، كما ُهوِجم مقّر الحزب الوطني الكردستاني ِمن ِقَبل الميليشيات.

دة في مناطق انتشارها  كات ِمن ِقَبل الميليشيات في العراق يأتي في إطار سياسة إيراني�ة موحَّ تكثيف التحرُّ

 لدى قطاعات من شعوب المنطقة في 
ً

دة تلقى قبوال
َّ

ا على تنفيذ أهداف محد ز حاليًّ
ِّ

بالشرق األوسط، إذ ترك

الوقت الحالي؛ فتْحت غطاء الدعوة إلى إخراج القّوات األمريكية من العراق، تعمل الميليشيات اإليراني�ة على 

انتقاص هيب�ة الدولة، وخلق المشاكل للحكومة العراقية وتقويض سيادتها؛ لتبقى رهين�ة اإلرادة اإليراني�ة.

ض إيران وحزب هللا الدولة اللبن�اني�ة. لكن في اليمن،  وتحت غطاء المقاومة في مواجهة إسرائي�ل، تقوِّ

لم تستِطع إيران إيجاد غطاء لدعمها للميليشيات الحوثي�ة؛ فانتهاك إيران لقرارات مجلس األمن والشرعّية 

 الحوثيين بالســــالح وتقني�ات تصنيعه، 
ّ

 عن مد
ً

الدولّية واضحة، وزاد عليها الشــــهر الحالي اإلعالن صراحة

ى سفير. ومع وصول  ا مع وصول أحد قادة الحرس الثوري اإليراني حســــن إيرلو إلى صنعاء تحت مســــمَّ
ً
تزامن

 
ّ

ذة ضد
َّ

ا سواًء في عدد الهجمات الصاروخية الُمنف ا عسكريًّ
ً

إيرلو إلى صنعاء، شــــهدت األزمة اليمني�ة تصعيد

أراضي المملكة العربي�ة السعودية، أو المواجهات داخل األراضي اليمني�ة.

 بكثافة في منافســــات االنتخابات األمريكية، وكان الرئيس 
ً

وعلى الصعيد الدولي، كانت إيران حاضرة

 سياســــة الضغوط القصوى هي أحد أهّم إنجازاته في مضمار السياســــة 
َّ

ح بأن األمريكي دونالد ترامب يلوِّ

ّر بمكانة 
ُ

 الخروج من االتفاقيات الدولية يض
َّ

الخارجية. وعلى النقيض رأي منافســــه جــــو بايدن القائل إن

 حال واصل ترامب فرض العقوبات على إيران دون 
ّ

ل
ُ
الواليات المتحدة ويقدح في مصداقيتها، لكن على ك

عب بها، بعد استنفاد خطواِت سياسة التقليص التدريجي لاللتزامات 
ّ
خرى ِلل

ُ
ن لدى إيران أوراق أ

ُ
هوادة، ولم يك

 
ّ

ك بالرغبة اإليراني�ة في إخراج القّوات األمريكية من المنطقة. لكن ملف النووّية اإليراني�ة، سوى التمسُّ

العالقات الروسية-اإليراني�ة كان أكثر دين�اميكية، بُحكم فعاليات الصراع األذربيجاني األرميني؛ فروسيا هي 

 من تركيا وإيران والواليات المتحدة 
ٍّ

ل
ُ
س ِمن ِقَبل ك

ُ
ى مع وجود التن�اف

ّ
الدولة المهيمنة في منطقة القوقاز حت

 
ُ

 كلتا الدولتين بالسالح، وترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع أرميني�ا، وتملك
ّ

ى إسرائي�ل، وتُمد
ّ
واألوروبيين، وحت

 القتال ال يدور 
َّ

 أن
ً

 على عدم الخوض فيها، خاّصة
ً

قاعدة عسكرية فيها. بدت روســــيا في أّول الصراع عازمة

ب األرميني من الواليات المتحدة ما كان   التقرُّ
َّ

�ا بالدفاع عنها، كما أن على األراضي األرميني�ة، التي تلتزم قانونيًّ
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ط في عقد  جهت روسيا للتوسُّ
ّ
ليُمّر على روسيا دون عقاب، ومع تصاُعد عرض الوساطة من إيران وغيرها، ات

اتفاقاٍت لوقف إطالق النار، كان أّولها على شكل ُهدنة إنساني�ة لنقل الجرحى، لكن األمر احتاج إلى تنسيٍق 

روا من وصول المقذوفات إلى أراضيهم المجاورة ألماكن الصراع، كما  كبيٍر بين الروس واإليرانيين الذين تضرَّ

 إيران 
ُ

 انتشار القّوات الروسية على خطوط التماّس جعل روسيا على جواٍر مباشر بإيران، وهو ما لم تعايشه
َّ

أن

منذ انهيار االتحاد السوفيتي.
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الشـــأن الداخلــي
تناول الشأن الداخلي أربعة ِملفّات، اختّص األّول بالِملّف األيديولوجي، وناقش 
التجاُذبات الفقهية بين حوزتْي ُقم والنجف حول قراءاٍت مختلفة للتراث الشيعي 
اإلثني عشري بشأن قضية تكفير الُمخاِلف في المذهب، انخرط فيها ُكلٌّ من آية 
الله محسن اآلراكي )عضو المجلس األعلى لشورى الحوزات العلمية، وعضو 
رئاسة جماعة المدّرسين في الحوزة العلمية بُقم( والمرجع الديني سماحة 
ية  السيد كمال حيدري. واختّص الِملّف السياسي بتوضيح أثر تظاُهرات األقلِّ
األذرية على األمن القومي اإليراني، وناقش الِملّف االقتصادي مشكلة 
المّطرد، الذي شهدتُه مع إعادة العقوبات  الديون اإليرانية بسبب االرتفاع 
فطية، واستكمل الِملّف العسكري أبعاد أثر الصراع  االقتصادية وحظر صادراتها النِّ
كات  األذربيجاني-األرميني على الحالة اإليرانية، من خالل زاوية تحليل التحرُّ

العسكرّية اإليرانية على الحدود الشمالية الغربية.

7 تقريرالحالة اإليرانية
أكتوبـر ٢٠٢٠



الملـــف األيديولوجي

خب الديني�ة اإليراني�ة، 
ُّ
قة بالن

ِّ
رات الديني�ة واأليديولوجية، المتعل  األيديولوجي لهذا الشهر التطوُّ

ّ
يرصد الِملف

رات على المشهدين الديني والسياسي. والحوزة الشيعية، خالل شهر أكتوبر ِمن هذا العام، وأثُر تلك التطوُّ

لة األمين العام لألمم المتحدة 
ِّ
 األيديولوجي للشهر الماضي لقاء آية هللا السيستاني بممث

ّ
وقد رصد الِملف

 اإليرانيين ِمن ذلك اللقاء، ومخرجاته 
ُ

في العراق، وتداعيات هذا اللقاء في الداخــــل العراقي واإليراني، وقلق

 األيديولوجي في هذا الشــــهر، الخالف الحوزوي الذي 
ّ

قة بإدارة العملية االنتخابي�ة. ويتن�اول الِملف
ِّ
المتعل

قة 
ِّ
خب الديني�ة الشيعية، العراقية واإليراني�ة؛ بسبب تصريحات آية هللا كمال الحيدري المتعل

ُّ
نشب بين الن

ف. بالتكفير والتطرُّ

أّواًل: المرجع الحيدري ومحاوالت اإلصالح
ـــــد المرجع كمال الحيدري)1(، في سلســــلة حلقاٍت على تلفزيون »العراقية« بعنوان: »حوار الدين 

َّ
أك

صــــول الدين، وليس فقط 
ُ
 من أ

ٌ
 اإلمامة أصل

َّ
فقــــون على أن

ّ
 ُعلماء اإلثني عشــــرية مت

َّ
والعلماني�ة«، على أن

فقت 
ّ
 الجاحد بها يكون كافًرا، ونقل عن الشيخ المفيد قوله: »وات

َّ
ضرورة من ضروريات المذهب، وبالتالي فإن

 
ّ

َر إمامة أحد األئمة، وجحد ما أوجبه هللا من فرض الطاعة؛ فهو كافر ضال، ُمستِحق
َ

 من أنك
َّ

اإلمامية على أن

 ويحُكُم 
ّ
: »وأقولها بضرس قاطع، ال ُيوَجد عالٌم شــــيعي إثني عشري إال

ً
مَّ أردف قائال

ُ
للخلود في النار«)2(، ث

ار، أو بُحكم المسلمين، بعضهم يقول: 
ّ

ف
ُ

ا، بُحكم الك
ً

ا، نعم. ويختلفون ظاهًرا أيض
ً
فر المسلمين جميًعا، باطن

ُ
بك

د الخوئي  ار، كصاحب الحدائق، والبعض اآلخر وهو الرأي المشهور اآلن، كالسيِّ
ّ

ف
ُ

ى ظاهًرا بُحكم الك
ّ
»حت

خروي، وبحسب الُبعد 
ُ
وغيره، يقولون: نحُكم بإسالمهم ظاهًرا، وإال بحسب الباطن، وبحسب الحشر األ

فرهم«))(.
ُ

فقت كلمة ُعلماء الشيعة على ك
ّ
الكالمي، ات

�اه، وُمقتضاه 
ّ
ا منه بالمنهج الفلسفي الذي يتبن

ً
ورفض الحيدري تكفير المخالفين له في المذهب اعتقاد

ما يقع في المنظومة 
َّ
 الخلل الُمفِضي إلى التكفير حول اإلمامــــة، إن

َّ
قة، وأن

َ
ه ال أحد يملك الحقيقة الُمطل

َّ
أن

رة لآلخر من معتنقي الدين 
ِّ

ى إلى وحدة القراءة المكف
َّ

الروائي�ة وفي قراءة هذه المنظومة بتسليمٍ كامل؛ ما أد

ذاته على اختالف مذاهبهم.

مَّ فال يحتمل 
َ
فين والتقليديين، وِمن ث ما جاء في سياق نقض الموروث، ونقد المتطرِّ

َّ
وكالم الحيدري، إن

ة، ومواجهة الجماعة   على غير موضعه، فلم يقصد به تكفير الُمخاِلف، بل قصد به تغيير ثقافة العامَّ
ُ

حمله

العلمية، والتقليديين الشيعة، بأزمة الفكر التراثي؛ لُيراجعوا أفكارهم، ويعيدوا صياغتها؛ كي تتن�اسب مع 

ت عليها البشرية، وال تُمّجها  العصر، والعيش المشــــترك، والمواطنة، ونحو ذلك من معاٍن حديث�ة استقرَّ

م، )30 أكتوبر 2020م(، 
ُ

 بق
ً

ر جدال ف على كمال الحيدري الذي فجَّ ))( للتعريف بالحيدرّي وتاريخه الفكري، راجع: »شفقنا نيوز«، »مارتن لوثر« الشيعة؟.. تعرَّ

https://bit.ly/3mJmgx0 .تاريخ االطالع: 02 نوفمبر 2020م

)2( الشيخ المفيد، أوائل المقاالت، ط/ طهران، د.ت، ص44.

د كمال الحيدري - الحلقة الخامسة، حلقة منشورة على يوتيوب بت�اريخ: )8) أكتوبر 2020م(، تاريخ  )3( حوار الدين والعلماني�ة - مع سماحة المرجع الديني السيِّ

https://bit.ly/3(N(y7q ،االطالع: 28 أكتوبر 2020م
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 ردود األفعال خرجت عن مقاصد ومرامي الحيدري، وفلسفة كالمه وأبعاد 
َّ

القطعيات الديني�ة. في حين أن

ٌس ال ناقل، وُمِقرٌّ ال منتِقد. ه مؤسِّ
َّ
همة به، وكأن

ُّ
هامه بالتكفير، وإلصاق الت

ّ
 كافًيا على ات

ً
مقوالته، لتجعلها دليال

ثانًيا: موقف الُسلطة اإليرانية.. إقصاء الحيدري وتسقيطه
ــة. أّما العلمية  ب الديني�ة اإليراني�ة غاضبة من الحيدري؛ ألســباٍب علمّية وشــخصّية، تراُكميَّ

َ
خ

ًّ
 الن

َّ
يب�دو أن

خبة الحاكمــة تقليدية فــي الدين والشــريعة، وأّما الشــخصية 
ُّ
فلخروجــه عن إرث التقليد الحوزوي، والن

ل لهم 
ِّ
ما لدى الشباب والنساء؛ ما يمث ده في حواضن التقليدية الشيعية، وال سيَّ

ُّ
فلهواجســهم بخصوص تمد

ة، وُرّبما خصًما من عوائد الخمس. ا، وخصًما من رصيدهم لدى العامَّ إحراًجا معرفيًّ

 مع من تراه 
ّ

ا لم ُيستعَمل إال
َّ

بون من الُسلطة ينتقدونه، وبلغت مفردات االنتقاد حد فخرج رجاُل ديٍن وُمقرَّ

ِهم بالضالل واالبت�داع، والدجل.
ُّ
ا لها، فات الُسلطة عدوًّ

بين من المرشد اإليراني علي خامنئي، وكان هو . 1  ِمن آية هللا محسن اآلراكي، أحد المقرَّ
ٌ

 بي�ان
ً

صدر أّوال

ة  مَّ
ُ
ت بأ  من أكبر المصائب التي ألمَّ

َّ
مها، وجاء في بي�ان اآلراكي: »إن

ُ
السبب الرئيس في تضخيم األزمة وتفاق

فون  ابين ينسبون إلى الدين ما ليس فيه، يحرِّ
ّ

ى اليوم، بزوغ أناس مبت�دعين كذ
ّ
اإلسالم منذ أّيامها األولى وحت

 
ٌ

ابين رجل
َّ

 من هؤالء الُمبت�ِدعة الكذ
َّ

لون. وإن
ِّ
ون وُيضل

ُّ
سون وُيِضل

ِّ
ــــون فيه غيره وُيدل ِلم عن مواضعه ويدسُّ

َ
الك

ُيدعى كمال الحيدري«)1(.

ه: »فاســــق ُمبت�ِدع دّجال، فيجب على جميع المســــلمين البراءة منــــه وأن يعاملوه معاملة 
َّ
مَّ وصفه بأن

ُ
ث

 هذا الرجل انزلق في مصيدة 
َّ

 على أن
ّ

ل
ُ

 الدالئل والشواهد تد
ّ

ل
ُ
الفاســــقين الُمبت�ِدعين«. وختم بي�انه بقوله: »ك

االستخبارات االستكبارية والثالوث الطغياني«)2(.

براء القيادة الشيخ محسن الحيدري، فجاء في بي�انه: »وقد صدر أخيًرا . 2
ُ

 آخَر من عضو مجلس خ
ٌّ

مَّ جاء رد
ُ

ث

ة المسلمين من  َسب فيه تکفير عامَّ
َ
د کمال الحيدري« ن  علی لسان شخص مشــــبوه ُيدعی ِبـ»السيِّ

ٌ
تصريح

مَّ ختم بي�انه بمطالبة 
ُ

 هذه النسبة من مصاديق الکذب الواضح«. ث
َّ

 أن
َّ

قهاء الشيعة. وال شك
ُ
نة إلى ف أهل السُّ

 بالبي�ان 
ُ

مَّ أثنى وبارك بي�ان آية هللا محسن اآلراكي، ووصفه
ُ

ُعلماء الشــــيعة بإعالن البراءة ِمن الحيدري، ث

الشافي، التنويري))(.

ا عنيف . )
ً
م على خّط األزمة، وأصدرت بي�ان

ُ
سين في الحوزة العلمية في ق ودخلت جماعة الُعلماء والمدرِّ

د كمال الحيدري، وهو أحد المنتسبين   الحيدري، جاء فيه: »ظهر منذ فترة شخص ُيدعى السيِّ
ّ

اللهجة ضد

للحوزات العلمية، يدلي بتصريحات غير صحيحة عن محكمات اإلسالم والمذهب الشيعي بين الحين 

ة سنوات. ويظهر بعد فحص تاريخه الدراسي، 
َّ

سين تراقبه منذ عد واآلخر، وكانت جماعة الُعلماء والمدرِّ

م من أساتذته بما فيه الكفاية. ودوره في 
َّ
ن لديه االنضباط والمثابرة الالزمين في دراسته، ولم يتعل

ُ
ه لم يك

َّ
أن

دراته العلمّية الشخصّية، بل بسبب المعلومات واالستن�ادات 
ُ

ن بسبب ق
ُ

أحد برامج قناة »الكوثر« لم يك

براء 
ُ

 من الخ
ٌ

ا ببي�ان تلك المعلومات التي قامت لجنة
ً

براء، وكان دوره محدود
ُ

مها له فريق من الخ
َّ

التي قد

بجمعها«)4(.

))( وكالة أنب�اء الحوزة، بي�ان آية هللا األراكي في رد تصريحات السيد كمال الحيدري في تكفير المسلمين، )20 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 28 أكتوبر 2020م، 

https://bit.ly/37S50kP

)2( المرجع السابق.

)3( وكالة أنب�اء الحوزة، بیان عضو مجلس خبراء القیادة حول استنکار المواقف التکفیریة للسید کمال الحیدري، )23 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 

https://bit.ly/3kD5xus ،2020م

م، اعالم نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص آقای سید کمال حیدری، )26 أكتوبر 2020م(، 
ُ

سين في الحوزة العلمية بق )4( موقع جماعة الُعلماء والمدرِّ

https://bit.ly/35NQ5W6 :وهذا رابط البي�ان بالنسخة العربي�ة .https://bit.ly/3jzL6x7 ،تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020م
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ة من: »فتن�ة  مَّ ختم البي�ان برســــالة تحذير إلى العامَّ
ُ

ث

 الطريق الذي سلكه هذا الشخص 
َّ

أمثال هذا الرجل؛ أن

.)1(»
ً

ا وضالال
ً
ليس إال انحراف

ز على نفي 
َّ

سين رك  بي�ان جماعة المدرِّ
َّ

والُمالَحظ أن

األعلمية والتسقيط العلمي، ولم يكتِف بالتشويه الديني 

دي فقط.
َ

والَعق

التكفيري  للخّط  رافضة  ة، 
َّ

مضاد  
ٌ

بي�انات وصدرت 

واإلقصائــــي الذي ُجوِبه به الحيــــدري، فصدر بي�ان يحمل 

اسم مجموعة من الحداثيين والتنويريين الشيعة، منهم 

عبد الكريم ســــروش وحسن أشكوري، وغيرهم، جاء فيه: 

قهاء الشــــيعة 
ُ

 حيــــدري دعا إلــــى مراجعة جذرية لف
َّ

»إن

ق بالمذاهب 
َّ
صولهم الفقهية الكالمية، فيمــــا يتعل

ُ
في أ

 آية هللا 
َّ

 المفارقة المريرة في األمر أن
َّ

اإلسالمية األخرى. إن

 فقيه آخر؛ 
ّ

محسن اآلراكي، استخدم األدب التكفيري ضد

 الفقه الشيعي ليس تكفيرًيا«)2(.
َّ

لُيبين أن

لكــــن الحيدري التزم الصمت إزاء تلك الهجمة عليه، 

 عليها، وطالب أتب�اعه التزام أدب النقد والحوار، 
ّ

ولم يُرد

م الخالف 
ُّ

 منه يزيد احتمالية تضخ
ّ

 أّي رد
َّ

وُرّبما إلدراكه أن

ضه هو  ض مرجعيتــــ�ه ويعرِّ الشيعي-الشــــيعي، أو يعــــرِّ

ا للخطر، فآثر االنحناء لتلك الموجات، على أمل أن  شخصيًّ

خبة الحاكمة في 
ُّ
 الخسائر، وكي ال يصطدم بالن

ّ
تُمّر بأقل

إيران.

ثالًثا: العراق على خّط األزمة
علــى الجانــب العراقــي، فقــد هاجــم الحيــدري الوالئيون 

الشــيعة، وكذلك التّي�ار الصدري، الــذي أصــدر زعيمه 

 ســبب مقولة الحيدري 
َّ

ا، جاء فيه: أن
ً
مقتــدى الصــدر بي�ان

ــنة، هــو  قهــاء الشــيعة ألهــل السُّ
ُ
قــة بتكفيــر ف

ِّ
المتعل

عه الناقص لآليات والروايات،  الجهــل الناتج عــن: »تتبُّ

 :
ً
مَّ ســخر من علمه قائال

ُ
واألحاديث وفتاوى الُعلماء«))(، ث

 قوله بمثابــة إظهار لعضالته الفقهيــة المضمحلة«، 
َّ

»إن

 العلمانيــ�ة قــد غلبت�ه، واســتولت 
َّ

َمنــة: »إن
ْ
همــه بالعل

ّ
وات

))( المرجع السابق.

م، )29 
ُ

رون من انتشار التكفير الديني في حوزة ق
ِّ

را دينًي�ا يحذ
ً

)2( إيران إنترناشونال، 5) مفك

https://bit.ly/3jMTE3K ،أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: )0 نوفمبر 2020م

)3( راجع: الحســـاب الرسمي على تويتر لمقتدى الصدر، تغريدة بت�اريخ )20 أكتوبر 

https://twitter.com/Mu_AlSadr/ ،2020م(، تاريخ االطالع: )2 أكتوبر 2020م

status/(3(854977(8969(80(9
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عليه«)1(.

َبة العلماني�ة عليه 
َ
، وإظهار عضالته الفقهية المضمحلة ثانًيــــ�ا، وغل

ً
هم الصدر الحيــــدري بالجهل أّوال

ّ
فات

 خالف الصدر مع الحيدري قديم، ودخوله على خّط االشتب�اك أشبه بالثأر، فقد انتقد الحيدري 
َّ

ا، على أن
ً
ثالث

ب في الوسط الحوزوي، وحينئ�ٍذ  المرجع محمد الصدر ســــنة 2018م، والد مقتدى، في تســــجيٍل صوتي ُسرِّ

 من الغريب ال من الصديق، وُهنا 
ٌ

 إســــاءة الحيدري هي إســــاءة
َّ

 مقتدى الصدر بلهجٍة عنيفة، قال فيها: إن
َّ

رد

ِهر باالنتماء إليها، واالستدالل بمواردها، واألكبر 
ُ

ح إلى عدم انتماء الحيدري لمدرسة باقر الصدر الذي اشت يلمِّ

 بـــ »آية هللا«، في تســــقيٍط علمي واضح. واضطرَّ 
ُ

مة الحيدري«، ولم يصفه
ّ

ه وصفه بـــــــ »العال
َّ
من ذلك أن

ق، ومقتطٌع من سياقه)2(.
َّ

ب ملف  المقطع الصوتي الُمسرَّ
َّ

: إن
ً

الحيدري إلى االعتذار، قائال

 
ُّ

 المرجعية تُعد
َّ

د أن
َّ

ب من المرجع األعلى آية هللا السيستاني، أك  الشــــيخ منير الخّباز الُمقرَّ
َّ

في حين أن

ا، ونقل ذلك عن منهاج الصالحين للسيستاني))(، في محاولٍة 
ً
نة مسلًما ظاهًرا وباطن الٌمخاِلف من أهل السُّ

همة الحيدري، وإبطال تعميمه.
ُ

لدفع ت

ُخالصـــة
 األيدولوجــي الصراع الشيعي-الشــيعي حول موقف الحوزة والتراث الشــيعي من تكفير 

ّ
تنــ�اول الِملــف

 التعاطي 
َّ

ض له المرجع كمال الحيدري بســبب مقولته. والحاصــل أن الُمخاِلف، وتن�اول الهجوم الذي تعرَّ

اإليرانــي مــع الحيدري ُيشــير إلى مآالِت اســتقاللية الحــوزة، ومدىات تدجين الجماعــة العلمائيــ�ة لصالح 

مَّ يشــير إلى أمِر ُمهــّم آخر خاّص بحقيقة النظــر واالجتهاد الحوزوي، وحقيقــة بقاء الصناعة 
ُ

الولــي الفقيه، ث

ا. ر التقليديون نظريًّ االستنب�اطية واالجتهادية مفتوحة دون إغالق على نحو ما ُيكرِّ

 الُسلطة اإليراني�ة حرصت على كبح 
َّ

ويمكن الخروج بنتيجتْين ُمهّمتين في هذا الســــياق، األولى: أن

مه 
ُّ

مرجعية الحيدري عبر التســــقيط ونفي األعلمية عنه، لمخالفتها له في مــــوارد التقليد، وقلقها من تضخ

 تضطّر إلى 
ّ

. وكان ذلك نوًعا من الترهيب وترسيم الحدود بين الجانبين، لئال
ً

ر عليها مستقبال
ِّ
ا بما يؤث شــــيعيًّ

.
ً

ه مستقبال
ّ

خاذ إجراءات أعنف ضد
ّ
ات

دية وقبول 
ُّ

ز العقالني�ة والتعد
ِّ
ق بخشية إيران من أّية بوادر تحديثي�ة حقيقية، من شأنها أن تعز

َّ
والثاني�ة: تتعل

ر عليها على 
ِّ
ه من شأنه أن يؤث

َّ
اآلخر، وترفع الخرافات عن المجتمع والجماعة، فتنظر بعين الريب�ة إلى ذلك؛ ألن

خب الديني�ة اإليراني�ة ال العراقية.
ٌّ
 أكثر االعتراضات على الحيدري جاءت من الن

َّ
د ذلك أن

ِّ
المدى البعيد، ويؤك

))( المرجع السابق.

 https://bit.ly/3ocKz7V ،2( قناة العالم، هذا ما قاله كمال الحيدري بشأن تصريحات مقتدى الصدر حوله، )5) ين�اير 8)20م(، تاريخ االطالع: )2 أكتوبر 2020م(

مة في الفقه الشيعي، أقل رتب�ة من لقب آية هللا(.
ّ

 لقب عال
ّ

)علًما أن

د الشهيد الصدر، منشور على يوتيوب بت�اريخ: )4) يونيو 8)20م(، تاريخ االطالع: )2  د مقتدى الصدر يرد على كمال الحيدري بعد تجاوزه على السيِّ وراِجع: السيِّ

https://www.youtube.com/watch?v=e5XtgnXsvvk ،أكتوبر 2020م

)3( منهاج الصالحين، ط/ النجف، )/ 39). وراجع: عالء الالمي، تكفير اآلخر في الفقه الشيعي، الحوار المتمدن، عدد 4350، )30 ين�اير 4)20م(، تاريخ االطالع: 

https://bit.ly/35J7783 ،2 أكتوبر 2020م(
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الملـــف السياســي

ي األوضاع 
ِّ

 متت�الية من االحتجاجات شهدتها إيران على مدار العامين األخيرين، على خلفية ترد
َ

بعد سالسل

 االقتصادي، اندلعت الشهر 
ّ

 العقوبات األمريكية وسوء إدارة الحكومة اإليراني�ة للِملف
َ

االقتصادية نتيجة

 
ً

 من االحتجاجات في عدٍد ِمن مدن شمال غرب إيران، على خلفيٍة عرقّية نتيجة
ً

2م سلسة 0 2 الجاري أكتوبر 0

جها اندالع القتال بين  ة عقــــود، أجَّ
َّ

 أذربيجان على مدار عد
ّ

لسياســــاٍت خارجية إيراني�ة ُمنحازة ألرميني�ا ضــــد

أرميني�ا وأذربيجان في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

هاماٍت للحكومة اإليراني�ة 
ّ
ية األذرية في إيران نحو التظاُهرات االحتجاجية، بعد تصاُعد ات

ِّ
 اندفعت األقل

بتقديم دعٍم عسكريٍّ ألرميني�ا، عبر السماح بانتقال شحناٍت ِمن أسلحة روسية عبر أراضيها إلى أرميني�ا، وهو 

ة لالستخبارات اإلسرائيلية   أذربيجان أصبحت منصَّ
َّ

ة. وفي المقابل، أعلنت طهران أن
َّ

ما رفضته إيرن بشــــد

 إسرائي�ل أرادت أن تجعل شيعة أذربيجان رأس حربٍة في مواجهة الجمهورية 
َّ

على الحدود الشمالية إليران، وأن

اإليراني�ة، مثلما جعلت إيران شيعة لبن�ان خّط مواجهٍة مع إسرائي�ل)1(.

زت مصداقيتها؛ بسبب وجود تعاوٍن اقتصاديٍّ وسياسيٍّ بين طهران 
َّ
هامات األذربيجاني�ة إليران تعز

ّ
لكن االت

ا من دول القوقاز وآسيا 
ً

ّم عدد
ُ

ويريفان عبر سنوات، وصلت ذروته بانضمام إيران لالتحاد األوراسي الذي يض

 عن عقد مناوراٍت عسكرية باسم القوقاز 2020م 
ً

الوسطى بزعامة روسيا مع استبعاد أذربيجان منه، فضال

ت بين الدول المشاركة روسيا وأرميني�ا وإيران، مع استبعاد أذربيجان كذلك.  بي�ل اندالع الصراع بأّيام، ضمَّ
ُ

ق

ية األذرية اإليراني�ة، هو قيام إيران بتنفيذ عدٍد 
ِّ
هته جمهورية أذربيجان ومعها األقل هام األكبر الذي وجَّ

ّ
لكن االت

ع عليه لصالح الحكومة االنفصالية)2(.
َ
من مشروعات البني�ة التحتي�ة في إقليم ناغورني كاراباخ الُمتن�از

 إقليميٌّ ذو أبعاد دولية يتجاوز دائرة الشأن السياسي 
ٌ

 الصراع األذربيجاني-األرميني صراع
َّ

 ومع إدراك أن

ز على انعكاسات األزمة 
ِّ

 السياسي من تقرير الحالة اإليراني�ة هذا الشهر يرك
ّ

 الِملف
َّ

 أن
ّ

الداخلي إليران، إال

ا من  ية األذرية من الحكومة المركزية اإليراني�ة، وما ظهر جليًّ
ِّ
ا موقف األقل

ً
على الداخل اإليراني، وتحديد

ية 
ِّ
أثر االنتماءات العرقية العابرة للحدود السياسّية على الداخل اإليراني، ومدى إمكاني�ة انتقال حراك األقل

م 
ْ
ل ر على التماُسك الوطني والسِّ

ِّ
يات في إيران، التي تعاني من مشكالٍت ُمَماثلة، بما يؤث

ِّ
األذرية لبقية األقل

المجتمعي في إيران.

أّواًل: فعاليات االحتجاجات
ة مدن إيراني�ة في الفترة ما بين 29 ســبتمبر 

َّ
اندلعــت تظاُهرات احتجاجية ِمن ِقَبل األذرييــن اإليرانيين في عد

2020م َو28 أكتوبر 2020م، كان أبرزها: تظاُهرات »حديقة جيرال« في مدىنة أردبي�ل، وميدان »نماز« في تبريز، 

https://2u.pw/yvB5q ،( ناگفته هایی درباره جنگ قره باغ، ماجرای خوجالی وروابط تهران باکو، تابن�اك، )۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ه.ش(، تاريخ االطالع: 28 أكتوبر 2020م((

)2( ایران دو واحد نیروگاهی آبی و خورشـــیدی در مرز ارمنستان احداث می کند، پایگاه اطالع رسانی دولت، )04 مهر 396)ه.ش(، تاریخ االطالع: 28 أكتوبر 

https://2u.pw/0NIkU ،2020م
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وقد شملت التظاُهرات مدن تبريز، وأورمیه، وزنجان، ورشت، وطهران، ومشكين شهر، وماکو، ومراغه)1(.

ها اقتصرت على الُهتافات الِسلمية التي نادت بغلق معبر 
ّ
ساع دائرة التظاُهرات، فإن

ّ
وعلى الرغم من ات

 
ّ

 لألذريين، وسوف تظل
ٌ

ها ملك
ّ
 كاراباخ أراضي أذرية، وأن

ّ
نوردوز الجمركي بين إيران وأرميني�ا، وترديد أن

 لدعاٍو انفصالية، أو المطالبة 
ٌ

 كبير، ولم ُيلَحظ فيها ترديد
ٍّ

مية إلى حد
ْ
كذلك)2(، اعتراضات األذريين كانت ِسل

بتغيير النظام الحاكم في إيران. وهذا يعكس طبيعة المعارضة األذرية للنظام اإليراني؛ فهي على األغلب، 

ســــُم بالطبيعة االنفصالية أو االنقالبي�ة، مثلما هو الحال لدى المعارضين 
ّ
ية األذرية، ال تت

ِّ
أي بين ُجموع األقل

ة أسباب، منها: 
َّ

يات العربي�ة أو الكردية أو البلوشية في إيران، وذلك راجٌع لعد
ِّ
للجمهورية اإليراني�ة من األقل

ية األذرية 
ِّ
ن أفراد األقل

َّ
رس؛ فكالهما شيعُي المذهب. وتمك

ُ
وحدة المذهب التي تجمع بين األذريين والف

هم 
ّ
ء أعلى المناصب في الدولة اإليراني�ة، ومنهم المرشــــد اإليراني علي خامنئي. ويشــــعر األذريون بأن من تبوُّ

ى ما قبل اإلسالم، إذ على أراضيهم ظهر زردشت، وفيها أقدم وأكبر بيوت 
ّ
 من الُهوّية اإليراني�ة، حت

ٌ
جزٌء أصيل

مهم في جزٍء كبيٍر من التجارة الداخلية 
ُّ

 عن ارتفاع مستوى معيشتهم االقتصادي، وتحك
ً

النار اإليراني�ة، فضال

 كثيًرا ما تن�دلع االحتجاجات بين 
َّ

 أن
ّ

 من األنشطة الصناعية كذلك. إال
ً

ة كبيرة اإليراني�ة، وامتالكهم حصَّ

ق برفض التعاُمالت العنصرية ِمن ِقَبل الحكومة اإليراني�ة، مثل: منع التعليم 
َّ
ية األذرية ألسباٍب تتعل

ِّ
األقل

ثين باللغة التركية 
ِّ

باللغة التركية في المناطق األذرية، وسخرية أجهزة اإلعالم الرسمية اإليراني�ة من المتحد

خ االستعالء الفارسي على الِعرقية التركية))(. ومع  رسِّ
ُ

فات العنصرية التي ت في إيران، وغير ذلك من التصرُّ

�ا  ا وأمنيًّ  المستوىات؛ سياسيًّ
ّ

ل
ُ
ذلك، القت االحتجاجات األذرية ردود فعٍل قوية من الحكومة اإليراني�ة على ك

ين، وهي أموٌر غير  سم معظمها بالسعي الحتواء األزمة وتهدئة المحتجِّ
ّ
ا، ات ا وعقائديًّ ى ثقافيًّ

ّ
ا وحت وعسكريًّ

خرى، مثل: 
ُ
يات عرقية أ

ِّ
معتادة في تعاطي الحكومة اإليراني�ة مع اعتراضاٍت ُمَماثلة أو أكثر قّوة وفعالية من أقل

حين البلوش في أقصى جنوب شرق إيران.
َّ
ى المسل

ّ
العرب األحوازيين أو األكراد، أو حت

ثانًيا: ردود أفعال الحكومة اإليرانية على تظاُهرات األذريين
رات السريعة التي ظهرت باندالع  على المســتوى السياسي، حاولت الحكومة اإليراني�ة استيعاب المتغيِّ

ن القّوة بين الدولتين 
ُ
 معادلة تواز

َّ
القتــال بين جمهوريتي أذربيجــان وأرميني�ا، إذ بدا من الواضح من أّول يوم أن

ى 
ّ
ا حدث فــي يوليو 2020م، أو حت  القتال الذي اندلع يختلف عمَّ

َّ
ة، وأن تميــل بقــّوة لصالح أذربيجان هذه المرَّ

 على شــّن حرب طويلة األمد، كما ظهرت تركيا 
ٌ

 في عام 2016م. وبدت أذربيجان عازمة
ً

القتال األكثر ضراوة

 
ً

حاضرة بقّوة في الصراع من خالل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلن فيها صراحة

وقوفه إلى جوار أذربيجان، وقيام تركيا بنقل أعداد من المقاتلين الســوريين إلى بؤرة الصراع على مقربٍة من 

يــة األذرية مع 
ِّ
ر األخطر واألكثر تأثيًرا على الداخل اإليرانــي، هو تفاُعل األقل الحدود اإليراني�ة. وكان المتغيِّ

خاذ 
ّ
مَّ سارعت طهران بات

َ
ف عن دعم أرميني�ا، وِمن ث

ُّ
الحدث، ومطالبة الحكومة المركزية اإليراني�ة بالتوق

 
ّ

جاه األزمة، من الحديث عن ضرورة حل
ُ

لت في تغيير لغة الخطاب اإليراني الرسمي ت
َّ
عدد من اإلجراءات تمث

ة منذ تسعيني�ات القرن 
َّ
 أذربيجان في استعادة أراضيها المحتل

ّ
لمية، إلى التأكيد على حق الصراع بالُسُبل السِّ

 من ممثلي المرشــد اإليراني في المحافظات اإليراني�ة األربعة ذات األغلبي�ة 
ٌ

الماضي، كما صدرت تأكيدات

https://2u.pw/DSkuq ،( تجمعات محدود در تبریز، اردبیل و زنجان در حمایت از مسلمانان قره باغ +فیلم، مشرق، )۱۰ مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020م((

)2( المرجع السابق.

)3( مفهوم شناسی نظری اعتراضات خیابانی ترکان در ایران در سالهای اخیر- سلیم خورشیدی، مركز مطالعات تبريز، )نوامبر 22 7)20م(، تاريخ االطالع: 30 

https://2u.pw/F82rr ،أكتوبر 2020م
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ها باستعادة أراضيها)1(.
ِّ

د على مساندة إيران ألذربيجان في حق
ِّ

األذرية تؤك

على المستوى الثقافي والديني، تمَّ التأكيد على المشــــترك المذهبي الذي يجمع بين العرقية األذرية 

 
ً

والعرقية الفارسية، وهو االشتراك في اعتن�اق المذهب الشــــيعي، واإليمان بمبادئ الثورة اإليراني�ة، خاّصة

والية الفقيه.

ذت حملة اعتقاالٍت 
َّ

لكن على المستوى األمني، اختارت طهران التعاُمل بقّوٍة وحزم مع المتظاهرين، ونف

 من كان منهم على صلة بحركات المعارضة األذرية، 
ً

 قيادات الناشطين األذريين، خاّصة
ً

عة ُمستهِدفة ُموسَّ

 المسؤولين 
َّ

ى إن
ّ
التي بادرت بنشر تقاريَر عن الدعم اإليراني لجمهورية أرميني�ا وتمرير شحنات السالح لها، حت

مات في تحريك الشارع األذري، والعمل على إثارة االضطرابات 
َّ

 لدور تلك المنظ
ً

اإليرانيين أشاروا صراحة

والفوضى، بدعٍم من الواليات المتحدة وإسرائي�ل.

ح  كت إيران وبقّوة لالنتشار في منطقة الحدود الشــــمالية الغربي�ة، بعد أن صرَّ ا، فقد تحرَّ أّما عسكريًّ

ه سوف يتعامل بقّوة مع هذه العناصر، في 
َّ
المرشــــد اإليراني بوجود عناصر إرهابي�ة على الحدود اإليراني�ة، وأن

حة اإليراني�ة باجراء مناورة »عشاق 
َّ
حال القيام باعتداءاٍت على األراضي اإليراني�ة. وقد قامت القّوات المسل

ك الدائم على الحدود على مدار  الوالية 99«، باالعتماد على قّوة »الكتيب�ة 164«، وكان هدف المناورة هو التحرُّ

الساعة؛ إلشــــعار القّوات المعادية بالتواُجد الدائم، لحين حضور التعزيزات من الُعمق اإليراني. واشتملت 

رة وكتيب�ة مدفعية.  القّوات المشاركة في المناورة، على وحدات سالح المهندسين والُمشاة والطائرات المسيَّ

ة أيام من اندالع القتال، حضر قائد الجيش اإليراني اللواء موسوي للمنطقة، مع تحريك 500 مركبة 
َّ

وبعد عد

د من استعداد »الكتيب�ة 
ُّ

ية للجيش اإليراني العميد حيدري إلى تبريز؛ للتأك عة. وانتقل قائد القّوات البرِّ مدرَّ

ية المتمركزة  مَّ تّم نقل وحدات القّوات الجوِّ
ُ

25« من القّوات الخاّصة، وقاعدة القّوات الجوية في تبريز، ث

في أصفهان إلى مدىنة تبريز، بما فيها الطائرات التكتيكية وقاذفات القنابل والطائرات المقاتلة؛ لتنفيذ 

عات« التابعة للواء 16 من مدىنة قزوين إلى  ِقلت »الكتيب�ة 116 مدرَّ
ُ
مَّ ن

ُ
ة يومين، ث

َّ
ية اســــتمّرت مد مناورٍة جوِّ

الحدود)2(.

ًما، وعلى درجة عالية 
َّ

ك اإليراني الحتواء أزمة تظاُهرات األذريين سريًعا ومنظ وبشكٍل إجمالي، كان التحرُّ

ية األذرية، 
ِّ
عة من داخل األقل من التنسيق والتخطيط. وهذا يعكُس مخاوف طهران من اندالع تظاُهرات موسَّ

أو تعُرضها لهجمات من عناصر الميليشيات السورية المشاركة في القتال إلى جوار األذريين.

ل الحدود الشمالية الغربية إلى بؤرة تهديد ثالًثا: األمن القومي اإليراني في ظّل تحوُّ
 أكثر الحدود اإليراني�ة 

ّ
َعد

ُ
رات التي حدثت على الحدود الشمالية الغربي�ة اإليراني�ة، والتي كانت ت هذه التغيُّ

رت أولويات األمن  ل بؤًرا ساخنة على الدوام، غيَّ
ِّ

 ببقية الحدود اإليراني�ة التي تشــك
ً

ا واســتقراًرا، مقارنة
ً
أمن

 
ّ

ز العناصر الجهادية على الحدود اإليراني�ة في تلك الناحية، دفع إيران كما رأين�ا في رد
ُ

القومــي اإليراني؛ فتمرك

فعلها العسكري إلى تحريك أعداٍد ضخمة من قّواتها صوب الشمال الغربي، بالخصم من الحشد اإليراني في 

ل في مناطق  مناطق الحدود الغربي�ة المواِجَهة لكردستان العراق وِمن الجنوب والجنوب الشرقي. هذا التحوُّ

 تغييرات في التســليح وبرامج التدريب والدعم اللوجيستي الالزم لتلك القّوات؛ 
ُ

ز القّوات تستتبعه
ُ

تمرك

نظًرا لالختالف الكبير في الطبيعة الجغرافية والمناخية لمنطقة الحدود الشمالية الغربي�ة عن مثي�التها في 

الجنوب والجنوب الشرقي.

https://2u.pw/aFOLH ،( بیانیه نمایندگان ولی فقیه در ۴ استان آذری زبان درباره جنگ قره باغ، همشهری، )۱۲ مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاریخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م((

https://2u.pw/vnzMi ،2( دني�اي اقتصاد، کدام یگان های نظامی ایران به مرزهای شمال غرب اعزام می شوند؟، )25 ابان 399)هـ.ش(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م(
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لت الحدود الشمالية   ُعمق العالقات العسكرّية واألمنّي�ة التي تجمع بين أذربيجان وإسرائي�ل، حوَّ
َّ

كما أن

ية عن خّط المواجهة بين الميليشــــيات اإليراني�ة   أهمِّ
ّ

ـــران إلى خّط مواجهة مع إســــرائي�ل ال يقل الغربي�ة إلـي

وإسرائي�ل في جنوب سوريا حول هضبة الجوالن؛ األمر الذي استتبع تكثيف التواُجد األمني واالستخباراتي 

ِمن ِقَبل إيران في تلك المنطقة.

وَجد قّوات روسية على الحدود اإليراني�ة 
ُ

ة منذ عام عام 1990م، أي منذ انهيار االتحاد السوفيتي، ت وألّول مرَّ

ز القّوات الروسية في المناطق الفاصلة بين أذربيجان وأرميني�ا، وكذلك قّوات تركية في هذه 
ُ

من خالل تمرك

يات جديدة لم يُكن يواجهها على 
ِّ

 األمن القومي اإليراني بات يواجه تحد
َّ

 أن
َّ

المنطقة الحّساسة. وال شك

ن موجودة قبل اندالع األزمة.
ُ

الصعيد الخارجي، ولم تك

ا لقّوة األذريين 
ً

ا جديد
ً

ع لألذريين في الحرب ُبعد
َّ

ا، يضيف االنتصار المتوق
ً

وعلى المستوى الداخلي أيض

يات التركية 
ِّ
زة من األساس، وسوف يدفع ببقية األقل اإليرانيين في الداخل، وُهم أصحاب المكانة المتميِّ

يات التركية 
ِّ
يات التركية. وبالنظر إلى تركيب�ة األقل

ِّ
المنتشرة في إيران إلى التمُحور حولهم بوصفهم رأس األقل

ان إيران، بإجمالي يترواح ما 
ّ
لون نسبة تتراوح ما بين 16% إلى 24% من عدد ُسك

ِّ
 األذريين يشك

َّ
في إيران، نرى أن

بين 16 مليون نسمة إلى 25 مليون نسمة)1(.

 إقليم في إيران
ّ

ل
ُ
ان ك

ّ
خريطة رقم )1(: نسبة األتراك من ُسك

https://2u.pw/4LxZA ،آزاد 
ٔ

المصدر: ایرانیان ترک زبان - ویکی پدیا، دانشنامه

https://2u.pw/ ،( مركز مطالعات تبريز، جمعیت ترکان در ایران به روایت یک پیمایش رسمی، )08 فبراير 7)20م (، تاريخ االطالع: : 30 أكتوبر 2020م((

m6Bkl

15 تقريرالحالة اإليرانية
أكتوبـر ٢٠٢٠

https://2u.pw/4LxZA


مثل: التركمان في شمال شرق إيران، والقشقائيين في إقليم فارس، والشاهسون المنتشرة فروعهم في معظم 

ية التركية في إيران تقترب من معادلة عدد األغلبي�ة الفارسية. وقد تصاعدت 
ِّ
أقاليم إيران؛ ما يجعل األقل

ى رأين�ا فی عام 2016م إنشاء اتحاٍد 
ّ
ثة بالتركية خالل السنوات األخيرة، حت

ِّ
يات المتحد

ِّ
روح التضاُمن بين األقل

ثة بالتركية، وعددهم 100 نائٍب من إجمالي عدد 
ِّ

ّم النّواب عن المناطق المتحد
ُ

داخل البرلمان اإليراني يض

نّواب البرلمان البالغ 290 عضًوا)1(، وهو ما ُينِبئ باحتمالية تغيير التركيب�ة السياسّية في إيران لصالح األتراك 

بشكٍل كبير.

ُخالصـــة
لة في تواُجد القّوات التركية 

ِّ
مث

َ
رات الجديدة، الُمت ى انــدالع الحرب بين أذربيجــان وأرميني�ا َوفق المتغيِّ

َّ
أد

 األرمن، مــع اندالع 
ّ

والعناصــر الجهاديــة الســورية فــي خطــوط المواجهة إلــى جانب القوات األذرية ضــد

التظاُهرات الرافضة لدعم إيران ألرميني�ا ِمن ِقَبل األذريين اإليرانيين، إلى إحداث تغييٍر في الموقف اإليراني من 

النزاع. واختارت إيران الميل أكثر من الســابق للجانب األذري؛ خشية اكتسابه كعدٍو في المرحلة المقبلة،كما 

 من ردود الفعل على المســتوىات السياسّية واألمنّي�ة والعسكرّية، هدفت بشكٍل إجمالي 
ٌ

صدر عن إيران عدد

ية األذرية، وانتقال مركز تكثيف 
ِّ
إلى تأمين المناطق الحدودية الشمالية الغربي�ة، وامتصاص غضب األقل

التواُجد األمني والعســكري اإليراني من المناطق الجنوبي�ة المالصقــة للخليج العربي إلى الشــمال الغربي، 

ل أذربيجان إلى  ب تحوُّ
ُّ

 عن التواُجد اإلسرائيلي، مع ترق
ً

حيث تخشى إيران من تواُجد العناصر الجهادية فضال

قّوة إقليمية ضاغطة على إيران في جنوب القوقاز.

 ))( فراکســـیون مناطـــق ترک نشـــین در مجلـــس ایـــران؛ پیش زمینه هـــا وچشـــم انداز، رادیـــو فـــردا، )02 آذر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبـــر 2020م،

https://2u.pw/vL6Q4 



»رصانــة« ُيصـدر كتــاب 
 »تحــت عبـــاءة المرشـــد: 

كيـــف يعمــل مكتـــب خامنئــي«

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

صدَر عن المعهد الدولي للدراسات اإليرانية »رصانة« كتاٌب باللغة اإلنجليزية 
يحمـــُل عنـــوان »تحـــت عباءة المرشـــد: كيف يعمـــل مكتب خامنئـــي« لعالم 
االجتماع والمحلل السياسي اإليراني المقيم في الواليات المتحدة الدكتور 
مجيـــد محمـــدي، ويقدم الكتاب الفريـــد من نوعه نظرًة ماحصـــًة حول دوائر 
إيـــران الداخلية وديناميكاتهـــا وكيف وأين ُيصنُع القرار السياســـي اإليراني 
وموقع قلب السلطة في إيران، ويبدُد الكتاب الغموض الذي يلُف مكتب 
المرشـــد اإليراني، إذ يكشف خباياه وعملياته الواسعة وطبيعتها واحتكاره 
هيكله التنظيمي وكبار موظفيه ومهامه وإستراتيجياته وأساليبه.الكامل لعملية ُصنِع القرار وإدارته للشـــؤون اإليرانية اليومية، ويســـتعرُض 



 الملــف االقتصـادي

رت معظم عناوين أخبار الصحافة اإليراني�ة 
َّ

 مشكلة الديون الحكومية إحدى أهّم القضايا التي تصد
ّ

َعد
ُ

ت

ر تقريٌر صادٌر عن مركز أبحاث البرلمان اإليراني من ارتفاع نسبة الدين 
َّ

ية خالل شهر أكتوبر، حيث حذ
ِّ
المحل

ْين 
َّ

 في محوريه األّول والثاني مفهوم الد
ّ

ي. وبن�اًء عليه سُين�اقش هذا الِملف
ِّ
 بالناتج المحل

ً
الحكومي مقارنة

ب�اته، الديون الخارجية والداخلية للحكومة اإليراني�ة، وأخيًرا ســــُين�اقش المحور الثالث  الحكومي ومسبِّ

درة الحكومة 
ُ

ي اإلجمالي على النمو االقتصادي، وق
ِّ
ْين العام إليران بالنسبة للناتج المحل

َّ
مدلوالت ارتفاع الد

على سداد ديونها.

بات ْين العام إليران.. المفهوم والمسبِّ أّواًل: الدَّ
 العقوبات 

ّ
 من المشــاكل الرئيسة التي تواجه الحكومة اإليراني�ة، في ظل

ً
ْين العام واحدة

َّ
َعد مشــكلة الد

ُ
ت

درتها على التوفيق بين 
ُ

- إلى جانب عدم ق
ً

ا وقيمة فطية -كمًّ
ِّ
المفروضــة على اقتصادها، وتراُجع صادراتها الن

رت 
ِّ

د
ُ

ة ق ازدياد نفقاتها وتراُجع إيراداتها المالية، والتي أفضت بدورها إلى حدوث عجٍز ماليٍّ في الموازنة العامَّ

 ما تلجأ الحكومة اإليراني�ة 
ً

بحوالــي 58 مليــار دوالر للعــام 2020م)1(. ولتعويض عجز الميزاني�ة المالي، عادة

ْين اإليراني�ة، على سبي�ل المثال: االستدانة من البنك المركزي عبر طباعة األوراق 
َّ

لالستفادة من أسواق الد

فط على مواطنيها، أو االقتراض من صندوق 
ِّ
النقدية »زيادة الســيولة»، وإصدار ســنداٍت مالية من بيع الن

ة للبنوك.
َّ

بات اإلنفاق العام، وبالتالي تزيد من ديونها الُمستَحق
َّ
التنمية االحتي�اطي؛ لتغطية متطل

ه إجمالي 
َّ
ْين الحكومي في إيران، وغيرها من الدول، على أن

َّ
وفي األدبي�ات االقتصادية، يتّم احتساب الد

يين والدولّيين، ويتّم اإلعالن عنه كنسبة مئوية 
ِّ
 على الحكومة الوطني�ة للُمقِرضين المحل

ّ
المبلغ الُمستَحق

درة الدولة 
ُ

ن من تقييم حجمها بالنسبة إلى حجم االقتصاد، ومدى ق
َّ

ى نتمك
ّ
ي اإلجمالي؛ حت

ِّ
من الناتج المحل

على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ــــا لصندوق النقد الدولي)IMF( ، ارتفع المبلغ اإلجمالي لديون إيران من 118 مليار دوالر عام 2018م، 
ً

ق
َ
ووف

ــــي( للعام الجاري)2(. بينما في المقابل، اختلفت األرقام الصادرة 
ِّ
إلى 260 مليار دوالر) 44% من الناتج المحل

رها في تقريره الصادر بما يقارب 52% من إجمالي الناتج 
َّ

عن »مركز البحوث البرلماني�ة اإليراني«، والذي قد

ي إليران.
ِّ
ا بالنسبة للناتج المحل

ً
ل كال النسبت�ان رقًما مقلق

ِّ
ي العام))(، وتمث

ِّ
المحل

وعلى الرغم من بعض االختالفات الجوهرية بين السياسات االقتصادية لإلدارات اإليراني�ة المختلفة، 

ا لجميع اإلدارات، بما 
ً

ا مشترك  اللجوء إلى طباعة األوراق المالية« زيادة الســــيولة»، ُيَعد قراًرا سياسيًّ
َّ

فإن

ى الُربع األّول من العام الجاري 265 ألف مليار تومان 
ّ
فيها إدارة روحاني الحالية، حيث بلغ حجم الســــيولة حت

)(( Radio Farda, Iran's Net Debt, 44% of its GDP, IMF Says, 20 Oct, 2020. Accessed on: 29 Oct, 2020. https://bit.ly/2HPeoee.

)2( المرجع السابق.

)3( مركز بزوهاش هاى مجلس شوارى اسالمى، بدهي عمومي به زبان ساده؛ مسیر آتي آن در ایران، ص:2.
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ا لسعر الصرف الرسمي()1(، بزيادٍة بلغت440% عن مقدار السيولة لعام )201م)2(، وفق 
ً

))6 مليار دوالر وفق

تقديرات البنك المركزي اإليراني.

 ذلك ينطبق فقط على 
َّ

 أن
ّ

ا لنمو االقتصاد، إال
ً
ز

ِّ
�ا ومحف  ارتفاع الســــيولة أمًرا إيجابيًّ

ّ
في بعض األحيان ُيَعد

م العام خالل 
ُّ

ر التضخ
ِّ

ع ُعملتها الوطني�ة بثب�اٍت نسبيٍّ واستقرار لمؤش
َّ
اقتصادات الدول المستقّرة، التي تتمت

 للوضع االقتصادي والسياســــي إليران، حيث تت�أرجح الُعملة اإليراني�ة بين 
ً
العام الكامل. وذلك معاكٌس تماما

م -السنوي والشهري- لمستوياٍت مرتفعة وخطيرة فاقت %50 
ُّ

ــــر التضخ
ِّ

هبوط وارتفاع، فيما وصل مؤش

ا لالستقرار السياسي واالجتماعي في إيران.
ً

 تهديد
ّ

ل بال شك
ِّ
خالل العام الماضي، والذي يمث

نت  ْين العام اإليراني، فقد تبَّ
َّ

ب�ات زيادة الد ق بإصدار السندات الحكومية، وهي أحد أهّم مسبِّ
َّ
وفيما يتعل

حدتين في الهدف، وهو جمع موارد 
ّ
الحكومة اإليراني�ة خالل العام الحالي خّطتين مختلفتين في التوقيت ومت

مالية عبر بيع سندات حكومية. األولى، بدأت في منتصف مايو باإلعالن عن إصدار سندات حكومية أضافية 

غ مجموعها 150 تريليون تومان )5.7) مليار دوالر بســــعر الصرف الرسمي(؛ لمعالجة العجز المتزايد في 
ُ
يبل

مة من الرئيس حسن 
َّ

ا في ميزاني�ة الدولة الُمقد
ً

الميزاني�ة، وبنســــبة زيادة بلغت 6.9% عّما تّم إعالنه ُمســــَبق

ة  ية بقيمة 900 تريليون تومان )21.4 مليار دوالر())(. أّما الخطَّ
ِّ
روحاني، والتي احتوت على إصدار سندات محل

فط للمواطنين اإليرانيين في أغسطس، مقابل وعود 
ِّ
ة تقضي ببيع سندات الن الثاني�ة، فهي اإلعالن عن خطَّ

م ديون الحكومة.
ُّ

عة. وسيكون لهذه العملية دوًرا مباشًرا في تضخ
َّ

ا مع األرباح الُمتوق
ً

بسدادها الحق

ي ْين العام على الناتج المحلِّ ثانًيا: قراءة في نسبة الدَّ
ة على إيران خالل العام الجاري 2020م نحو 260 مليار دوالر، أو ما يعادل 44% من 

َّ
بلغ صافي الديون الُمستَحق

ي، بينما بلغ حجم الدين اإليراني في عام 2018م )قبل أن تعيد الواليات المتحدة فرض 
ِّ
إجمالــي الناتــج المحل

))( مشـــرق نيوز، بانک مرکزی سیاســـت کنترل نقدینگی را اجرا نکرد/ آیا هیات کنترل نقدینگی وجود خارجی دارد؟، )9) شـــهريور ه.ش(. تاريخ االطالع: 30 

.https://bit.ly/37XNGeb .أكتوبر 2020م

https://bit. .ة منذ بداية رئاسة روحاني، ))0 أغسطس 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م ل السيولة في إيران 4.5 مرَّ
َّ

)2( إيران إنترناشيونال، زيادة معد

.ly/2HRRFhs

https://bit.ly/2TJQEuI .3( البنك الدولي، إيران: نظرة عامة، ))0 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م(

2م 0 2 2م- 0 شكل رقم )1(: حجم النقد في إيران منذ 017
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ْين الحالي زاد بمقداٍر أكبر من الضعف خالل عامين فقط، وهي 
َّ

 الد
َّ

عقوباتها( ما يقارب 118 مليار دوالر، أي إن

 سريعة للغاية تعكُس حجم األزمة المالية الواقعة بها الحكومة اإليراني�ة.
ٌ

وتيرة

ه بحلول نهاية عام 2020م، ستترك الحكومة اإليراني�ة أكثر من 67)1 
َّ
ع صندوق النقد الدولي أن

َّ
بينما توق

ألف مليار تومان )25) مليار دوالر( كديون متراكمة للحكومة المقبلة، َوفــــق تقديرات الصندوق)1(.

2م 015 2م 014 2م 013 2م 012 2م 011

4.420.160.44

)1.05مليون دوالر(

1.((1.210.(4

)17)مليون دوالر(

1.054.680.1(

)251 مليون دوالر(

88(.282.17

)210 مليون دوالر(

577.61(.70

)7)1 مليون دوالر(

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م

1(.679.418.6(

)52)مليار دوالر(

10.968.887.00

)261مليار دوالر(

7.(59.199.00

)175مليار دوالر(

5.654.(49.86

)5)1 مليار دوالر(

5.871.99(.00

)140مليار دوالر(

)(( 世界の経済・統計情報サイト, イランの政府債務残高の推移, (4 Oct 2020. Accessed Date: 02 Nov 2020. https://bit.ly/32cJinY.

المصدر: 世界の経済・統計情報サイ، إعداد وحدة الدراسات االقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات اإليراني�ة «رصانة»

جدول رقم )1(: التغييرات في إجمالي الدين الحكومي اإليراني ) مليار تومان(

 شكل رقم )2(:
ي اإلجمالي(

ِّ
ْين الحكومي اإليراني ) كنسبة مئوية من الناتج المحل

َّ
رات في إجمالي الد  التغيُّ
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الديون الخارجية. 1

ْين الخارجي هو جزٌء من دْين الدولة الذي تّم اقتراضه من الدائنين األجانب، بما في ذلك البنوك التجارية 
َّ

الد

ن دفع هذه القروض، بما في ذلك الفوائد، بالُعملة   ما يتعيَّ
ً

سات المالية الدولية. وعادة أو الحكومات أو المؤسَّ

ص كثيًرا من تعاُمالتها التجارية 
َّ
 فرض العقوبات األمريكية على إيران قل

َّ
التي تّم إصدار القرض بها. ونظًرا ألن

 نوًعا ما على الــدول الصديقة إليران 
ً

َعد محاوالت االقتراض الخارجــي من دول العالم محصــورة
ُ

والماليــة، ت

كروسيا والصين.

ْيــــن الخارجي إليران قرابة 9 مليارات دوالر بنهاية الربع األول مــــن العام الجاري، بينما 
َّ

وقد بلغ حجم الد

تراجع بنسبة 4% خالل الربع الثاني من نفس العام؛ ليصل إلى 8.65 مليار دوالر)1(.

ْين الخارجي إلى الدخل القومي اإلجمالي فــــي إيران هي األدنى بين البلدان 
َّ

 نســــبة الد
َّ

وعلى الرغم من أن

 ذلك على 
ّ

ل
ُ

ا لطهران، بل قد يد
ً

د  ذلك ليس بالضرورة أن يكون مقياًسا جيِّ
َّ

طة الدخل، فإن المنخفضة والمتوسِّ

ف الدول من تقديم قروض مالية للحكومة اإليراني�ة)2(. وِمن  عجز الدولة في جذب االستثمار األجنبي، وتخوُّ

ا من االنتقادات 
ً
ر الساسة اإليرانيون من االعتماد على التمويل عبر الديون الخارجية؛ خوف

ِّ
خرى، يحذ

ُ
ناحية أ

الداخلية.

2018م 2م 017 2016م

(0 6.276 5. 448

2021م 2020م 2019م

n.a 8.06 9.0(

ية
ِّ
2.الديون المحل

ا للبنك المركزي 
ً

ا، وَوفق ه مجموع ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة محليًّ
َّ
ي ُيشار إليه بأن

ِّ
ْين المحل

َّ
الد

اإليراني، بلغ صافي ديون الحكومة500 ألف مليار تومان )9)) مليار دوالر بســعر الصرف الرسمي(، بينما 

تدين الشــركات التابعة للحكومة اإليراني�ة بما يقارب 525 ألف مليار تومان )25) مليار دوالر بسعر الصرف 

ى مارس 2020م، ما يقارب 025) ألف مليار 
ّ
ي منذ مارس 9)20م وحت

ِّ
ْين المحل

َّ
الرسمي(. وعليه بلغ إجمالي الد

عة كما في الشكل )3(.
َّ
تومان )أي 244 مليار دوالر بسعر الصرف الرسمي()3(، موز

ا لميزانيتها للعام الجاري، ســــتقترض ما قيمتــــه 74) ألف تومان )65مليار دوالر 
ً

 على ذلك، وَوفق
ً

عالوة

ْين هذا العام إلى أكثر من 00)1 ألف مليار 
َّ

بالسعر الرسمي( من صندوق التنمية الوطني�ة. وبذلك يرتفع الد

)(( Financial Tribune, Iran’s External Debt Is $8.6b, Assets $54b, 28 July 2020, Accessed on: 3( Oct 2020. https://bit.ly/3oOajHW.

)2( DalgaKhatinoglu, Low Foreign Debt Is Not Necessarily Good News For Iran, (6 Dec 20(8. Accessed on: 3( Oct 2020. https://bit.ly/3jNM0pS.

)3( مركز پزوهاش هاى مجلس شوارى اسالمى، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالشها وراهکارها، ص:)3.

ْين الخارجي )مليار دوالر(
َّ

رات في رصيد الد جدول رقم )2(: التغيُّ
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ًرا سريًعا للغاية في حجم   تطوُّ
ّ

تومان، ويساوي بسعر الصرف الرسمي إليران لحوالي 09) مليار دوالر)1(؛ ما ُيَعد

 من الحكومات واألجيال السابقة.
ٌ

ل
ُ
ل عبء سداده ك ية سيتحمَّ

ِّ
الديون المحل

ا: االّتجـاه المستقبلـي لديـون الحكومـة اإليرانيـة ـً ثالثـ
ــدرة الدول على 

ُ
ْين العــام»، يقيس مدى ق

َّ
ا ُيعَرف بـِ «اســتدامة الد ــًرا هامًّ

ِّ
ــم صندوق النقد الدولي مؤش صمَّ

درة الدولة على الوفاء بالتزامات 
ُ

ف عن السداد، أو بمعنى آخر، ق
ُّ
سداد ديونها دون الوقوع في مشكلة التخل

ر، 
ِّ

ا لهذا المؤش
ً

ى تخفيفها. وَوفق
ّ
الديون الحالية والمســتقبلية، دون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونها، أو حت

ل في نطاق التحذير، وإذا تجاوز نسبة %70؛ 
ُ

 الدولة تدخ
َّ

ي %50، فإن
ِّ
ْين على الناتج المحل

َّ
إذا تجاوزت نسبة الد

.
ً

 الدولة لن تكون قادرة على سداد ديونها مستقبال
َّ

فُيَعد ضمن نطاق الخطر، أي إن

ي اإلجمالي إليران من 
ِّ
ْين إلى الناتج المحل

َّ
ع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الد

َّ
وبالنســــبة إليران، يتوق

ــــر، قد يكون غير قادر 
ِّ

 االقتصاد اإليراني، َوفق هذا المؤش
َّ

52% للعام الحالي؛ ليبلغ )7% عام 2026م)2(، أي إن

الت التي وضعها صندوق النقد الدولي.
َّ

ْين العام للمعد
َّ

على سداد ديونه، جّراء تجاُوز نسبة الد

.https://bit.ly/3kPbt3D ،(  حسن منصور، آب کردن بدهی دولت با ساز و کار تورم، ))) مرداد 399)ه.ش(، تاريخ االطالع: )3 أكتوبر 2020م((

https://bit.ly/32(nSdy ،2( مهر نيوز، بدهی دولت در سال ۱۴۰۵ در »آستانه خطر« قرار می گیرد، )9) مهر 399)ه.ش(، تاريخ االطالع: )3 أكتوبر 2020م(

ي
ِّ
ْين العام المحل

َّ
شكل رقم )3(: توزيع الد
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ْين العام هذه النسب بكثير كاليابان أو الواليات 
َّ

 وعلى الرغم من وجود اقتصاداٍت حالية يفوق فيها الد

المتحدة األمريكية، لكن هذه االقتصادات لديها من المالءة المالية ما يجعلها قــــادرة على الحفاظ على 

استقرارها االقتصادي، على العكس من الوضع االقتصاي غير المستقّر تماًما في إيران، مع ضبابي�ة المشهد 

جاه 
ّ
 الواليات المتحدة األمريكية، وات

ً
السياسي المستقبلي والعالقات الخارجية إليران مع العالم، خاّصة

ى 
ّ
م إذا ما فاز ترامب في االنتخابات الرئاســــية المرتقبة )حت

ُّ
 لمزيد من التأز

ً
األوضاع االقتصادية مســــتقبال

 اجتماعية وأمني�ة بالداخل اإليراني، أّما إذا ما فاز 
َ

كتابة هذا التقرير لشهر أكتوبر( مع ما يتبعه ذلك من تكاليف

فطي عن 
ِّ
لت التفاق من أجل رفع الحظر الن  اقتصادية في حال توصَّ

ً
منافســــه بايدن فقد تشهد إيران انفراجة

اع القرار في إيران.
ّ
إيران، وهو ما يراهن عليه ُصن

ُخــالصـــة
الت 

َّ
ة، وارتفاع معد يات كبيرة، جّراء استمرار العجز المتزايد في ميزانيتها العامَّ

ِّ
تواجه الحكومة اإليراني�ة تحد

م العام للدولة، وتفضيلها الطريقة األبســط واألكثر ضرًرا في نفس الوقت لتمويل عجز 
ُّ

الســيولة والتضخ

�ا دائًما علــى ميزانيتها المالية، 
ً
ــل عبئ

ِّ
ية؛ ما يمث

ِّ
ل في اللجوء لالقتــراض والديون المحل

َّ
الميزانيــ�ة، والتــي تتمث

م ِمن  ْين العام» الُمصمَّ
َّ

ر «استدامة الد
ِّ

وتراكًما لديونها المســتقبلية، ودخولها ضمن النطاق الخِطر على مؤش

ل الحكومات واألجيال المقبلة الجانب األكبر من أعباء خدمة  مَّ ســتتحمَّ
َ
ِقَبل صندوق النقد الدولي، وِمن ث

صات المالية للتنمية، وســتلعب نتيجة االنتخابات األمريكية المرتقبة دوًرا في  الديون مع تراجع المخصَّ

.
ً

ْين العام اإليراني مستقبال
َّ

تحديد مسار الد
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الملــف العسكـري

 العسكري لشهر أكتوبر على أبرز األنشطة العسكرّية اإليراني�ة، حيث قامت قّوات الدفاع 
ّ

يشتمل الِملف

ة أربعة أّيام، تّم خاللها اختب�ار عدٍد 
َّ

الجوي اإليراني�ة، بتنفيذ مناورة »ُحماة ســــماء الوالية 99« التدريبي�ة ولمد

ي اإليراني »باور 373«. كما يستعرض التقرير أبرز  من األســــلحة، وتنفيذ رماية بواسطة نظام الدفاع الجوِّ

كات اإليراني�ة في الجزء الشمالي المحاذي لجمهوريتي أذربيجان وأرميني�ا، على خلفية الصراع الدائر  التحرُّ

هناك حول إقليم ناغورني كاراباخ، ويستعرض قائمة المشتريات العسكرّية اإليراني�ة الُمحتَملة بعد رفع 

عة جّراء ذلك.
َّ

الحظر التسليحي، والتفاُعالت الدولية المتوق

أّواًل: مناورة »ُحماة سماء الوالية 99« المشتركة
في جهٍد ُمشــترك بين الجيش اإليراني وقّوات الحرس الثوري اإليراني�ة »الجو-فضائي�ة«، أطلقت القّوات 

ي  صية للدفاع الجوِّ العسكرّية اإليراني�ة، بت�اريخ )2 أكتوبر2020م، مناورات »ُحماة سماء الوالية 99« التخصُّ

 اقتــدار الدفاع الجوي«، واشــتملت المنــاورة على تجربة منظومات 
ّ

تحت شــعار: »الســماء اآلمنة فــي ظل

ي إلجراءات الحرب اإللكتروني�ة))(.
ِّ

الصواريخ، والرادارات، والتصد

 الهدف الرئيس من هذه المناورات هو 
َّ

ث باسم المناورات العميد عباس فرج بور، أن
ِّ

وقد أعلن المتحد

درات الدفاع 
ُ

حة اإليراني�ة لتعزيز ق
َّ
ي للقّوات المســــل م في عمليات الدفاع الجوِّ

ُّ
التنسيق والقيادة والتحك

ِسقة وتحت القيادة 
ّ
ي المت ي ُمحتَمل، من خالل شبكة الدفاع الجوِّ ي، وتماُســــكه أمام أّي تهديد جوِّ الجوِّ

ي اإليراني  ي اإليراني. ويأتي التمرين في أعقاب إخفاق الدفاع الجوِّ والتخطيط العملياتي لمقــــّر الدفاع الجوِّ

اب األوكراني�ة التي تحمل مسافرين مدنّيين، في 
ّ
ب�ه في إسقاط طائرة الُرك في إجراءات تحديد األهداف، وتسبُّ

شهر ين�اير الماضي)2(.

ا، في التكتيكات، للرفع من  جة محليًّ
َ
ي اإليراني�ة الُمنت تّم في هذه المناورة إشراك أنظمة الدفاع الجوِّ

ي اإليراني�ة، وتحسين إجراءاتها، ومنها: نظام »باور )7)«، ومنظومة »خرداد 15«،  تكاُمل أنظمة الدفاع الجوِّ

طة المدى، كما جرى إشراك أنظمة  ى »طبس Tabas« متوسِّ ســــمَّ
ُ

ومنظومة أخرى تابعة للحرس الثوري ت

ي، واستخدام  رادارات »قدير«، و»مراِقب«، و»بشير«، الكتشــــاف وتحديد األهداف في المجال الجوِّ

الصواريخ من نوع »صّياد« إلصابة األهداف))(.

ة في المناورات،  م ألّول مرَّ
َ

ستخد
ُ

 منظومة »باور )Bavar( »(7-)7)(، ت
َّ

ا لموقع الجيش اإليراني، فإن
ً

وَوفق

https:// ،صية المشتركة للدفاع الجوي، ))2 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020م ))( إيران برس، انطالق مناورة »ُحماة سماء الوالية 99« التخصُّ

bit.ly/3oCcHlb

)2(  انظر: قناة المنار، انطالق مناورات المدافعين عن سماء الوالية 99 للجيش اإليراني والحرس الثوري، ))2 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020، 

https://bit.ly/35KFZp(

https://bit. ،3(  شـــارل أبي نادر، رســـائل “مدافعون عن سماء الوالية 99” اإليراني�ة: أبعد من مناورة، )26 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020م(

ly/34DJH4r
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 من نظام »باور )7)«، و»خرداد 15« 
ٌّ

ل
ُ
م ك

َ
وقد نجحت في تحديد أهداف بعيدة المدى وتدميرها)1(. وُيستخد

رة في فرضيات دفاع وهجوم، الختب�ار  صواريخ من نوع »صّياد«)2(، وتّم استخدام الطائرات والطائرات المسيَّ

ي وتقييم أدائها))(. درات أنظمة الدفاع الجوِّ
ُ

ق

شكل رقم )1(: مكونات ومواصفات منظومة الدفاع الجوي اإليراني »باور 373«

https://bit.ly/3edS0XV ،»373 المصدر: مكونات ومواصفات منظومة الدفاع الجوي اإليراني »باور

كات اإليرانية على الحدود المشتركة مع ُكلٍّ من أذربيجان وأرمينيا ثانًيا: أبرز التحرُّ
مع بداية الهجوم األذري على أرميني�ا الســتعادة أراضيها، واســتعادة السيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ الذي 

تدعمه أرميني�ا، في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، انشغلت إيران بت�أمين حدودها الشمالية من 

ة مئات 
َّ

تداعيات هذا النزاع، حيث قامت بنشر أفضل ترسانة أسلحتها على طول حدودها مع أذربيجان الممتد

كات عسكرية. تّم نشر ما يقُرب من 200 دبابة قتال رئيسة من طراز  الكيلومترات؛ لتأمين حدودها من أّي تحرُّ

ي)4(. وخالل العمليات  )T-72M، وعربــات قتال الُمشــاة BMP-2، وأنظمة صواريخ أرض-جــو للدفاع الجوِّ

 عن طائرتين بدون طّيار إسرائيلية الُصنع، 
ّ

نت القّوات اإليراني�ة من إسقاط ما ال يقل
َّ

األذرية ضد أرميني�ا، تمك

ع على منازل  وطائرة بدون طّيار تركية المنشــأ، وقد تّم اإلبالغ عن ســقوط صواريخ أرميني�ة بشكل متقطِّ

ان)5(.
ّ
ومناطق غير مأهولة الُسك

ل عبر الحدود، حيث 
ُّ
ف للقّوات والترســــانة العسكرّية، كمحاولٍة لوقف التسل

َّ
ر طهران النشر المكث تبرِّ

ـــران في واقع الحال   إـي
َّ

 أن
ّ

 إلى ســــاحل بحر قزوين. إال
ّ

ية طويلة، تمتد تشــــترك إيران وأذربيجان في حدود برِّ

ل في العالقات العسكرّية العميقة بين باكو وتل أبيب. تخشى إيران من 
ِّ
تنظر إلى التهديد الحقيقي المتمث

))( وكالة أنب�اء فارس، إطالق ناجح لمنظومة “باور 373” الصاروخية اإليراني�ة وتدمير هدف بعيد المدى، )22 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 2020م، 

https://bit.ly/3(SNMjk

ا لدور إقليمي محتمل، معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط، )27 أغسطس 9)20م(، تاريخ االطالع: 
ً

)2( فرزين نديمي، إيران تطّور قدرة دفاعاتها الجوية تمهيد

https://bit.ly/3kFKO9w ،29 أكتوبر 2020م

)3( خبرگزاری ایســـنا، رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۹۹ از فردا آغاز می شود، )۲۹ مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع: 29 أكتوبر 

https://bit.ly/2HAWcoV ،2020م

)4( Tehran Times, IRGC deployed in northwestern borders amid Armenia-Azerbaijan clashes, Oct 26, 2020, Accessed Nov. 0(, 2020, https://

bit.ly/34Jcapu

)5( Aurora Intel, Twitter post, Oct 3(, 2020, ((:32 PM https://bit.ly/3kNFelw
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درة إسرائي�ل وأعدائها اآلخرين على دعم الجماعات االنفصالية، مثل: حركة الصحوة الوطني�ة ألذربيجان 
ُ

ق

ع بدعٍم كبير في المقاطعات 
َّ
الجنوبي�ة )Guney Azerbaycan Milli Oyanis Herekati )GAMOH، التي تتمت

اإليرانيــــ�ة ذات األغلبي�ة األذرية)1(. على مدى عقٍد من الزمان، أصبحت إســــرائي�ل وأذربيجان شــــريكين 

ي  إستراتيجيين، حيث ارتفعت واردات تل أبيب من الغاز األذربيجاني إلى أكثر من 4 مليارات دوالر، بما يلبِّ

40% من احتي�اجات الطاقة اإلسرائيلية)2(.

اتها العسكرّية من إسرائي�ل، وذلك من خالل صفقة بقيمة 1.6 مليار 
َّ

وتستورد أذربيجان أغلب أحدث معد

 
َ

قت أذربيجان نت�ائج
َّ

دوالر تّم توقيعها في عام 2012م، وعقٍد دفاعي بقيمة 5 مليارات دوالر في عام 2016م. وحق

رائعة من خالل اســــتخدام الذخائر اإلســــرائيلية، مثل: )Harpy( و)Harop( و)K 1 Orbiter(، باإلضافة إلى 

استخدام الطائرات التركية بدون طّيار))(.

 إيران، حيث 
ّ

س إلسرائي�ل ضد د موقع تجسُّ من وجهة نظر إيران، يمكن ألذربيجان أن تكون أكثر من مجرَّ

يمكن استخدام األراضي األذرية لشّن هجوٍم وقائي على منشآت إيران النووّية والصاروخية.

 نشــــر القّوات اإليراني�ة لقّواتها العسكرّية على طول المنطقة الحدودية 
َّ

لين إلى أن
ِّ
ينظر بعض المحل

ا في المقام األول عن حدود إيران الشــــمالية، ومحاولة إنشاء منطقة  �ا، ُيَعد دفاعيًّ
ً
رة حديث األذربيجاني�ة الُمحرَّ

 النزاع بالتواُصل مع 
ّ

عازلة على طول الحدود. وفي ذات الوقت تنشــــط إيران في مساعي دبلوماســــية لحل

ف ذلك إلى الضغط على إيران وخلق 
ُ

 النزاع، وُرّبما يهد
ّ

ل لفض
ُّ

ها تفتقد الحماس للتدخ
ّ
روسيا)4(، التي يب�دو أن

مستنقع لها هناك.

 أذربيجان يمكن أن يزيد من الدعم اإلســــرائيلي لباكو. 
ّ

 قيام إيران بأّي هجوم ضد
َّ

من ناحيٍة أخرى، فإن

ان 
ّ

ثير النزعة القومية للُسك
ُ

 أّي محاولة للحرس الثوري اإليراني لعزل الحدود الدولية، ســــت
َّ

باإلضافة إلى أن

األذريين في إيران الذين سيصبحون في ُعزلة عن فضائهم القومي؛ فقد انتشرت بالفعل مقاطع فيديو على 

وسائل التواُصل االجتماعي، إليرانيين أذريين يهتفون لجنود أذربيجان.

 لزيادة 
ً

ل الحرس الثوري أداة
ُّ

ا لنزع فتي�ل األزمة، سيجعل من تدخ ل سياســــيًّ
ُّ

درة إيران على التدخ
ُ

 عدم ق
َّ

إن

السخط لدى اإليرانيين األذريين، ويفتح فرصة لألفكار المعارضة لكسب المزيد من الزخم.

ثالًثا: تفاُعالت ما بعد الحظر التسليحي على إيران
ى  ية في شــراء وبيع األسلحة بموجب االتفاق النووي الُمسمَّ بت�اريخ 8) أكتوبر الماضي، أصبح لدى إيران الحرِّ

حادي الجانب 
ُ
ة العمل المشتركة الشاملة JCPOA«، فيما عدا سعي الواليات المتحدة لفرض حظر أ »خطَّ

لمنع إيران من الحصول على أســلحة جديدة، والضغط على الدول األخــرى بعدم المجازفة بالتعاُمل مع إيران 

ض للعقوبات األمريكية. لكيال تتعرَّ

 الفجوات في منظومتها العسكرّية، مثل: 
ّ

ا، يمكن إليران البدء في شراء ما تحتاجه من األسلحة لسد نظريًّ

 
َّ

 أن
ّ

ي؛ إال مة الحديث�ة، والدّبابات، وأنظمة المدفعية، والسفن، وأنظمة الدفاع الجوِّ
ِّ

الطائرات المقاتلة المتقد

 الحظر الذي تفرضه الواليات المتحدة األمريكية 
ّ

الواقــــع العملي ال يمنح إيران اِلخيارات المفتوحة، في ظل

)(( Kourosh Ziabari, Iran on edge as Azeri minority backs Karabakh war, Asia Times, Oct 8, 2020, Accessed Nov. (, 2020, https://bit.

ly/2TF2IgL

)2( Said Musayev, Israel-Azerbaijan partnership: Invisible parts of the ”iceberg“, The Jerusalem Post, Dec (4, 20(6, Accessed Nov. (, 2020, 

https://bit.ly/3kNGjK6

)3( Emil Avdalian, Defying Geography: The Israel-Azerbaijan Partnership, BESA, August 3(, 2020, Accessed Nov. (, 2020, https://bit.

ly/3(YWAoc

)4( Tasnim News Agency, Iranian Deputy FM Hails ‘Productive’ Talks in Turkey, Oct 3(, 2020, Accessed Nov. (, 2020 , https://bit.ly/3mK7DJR
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د من رغبة العديد من   دولية، تحِّ
َ

ا باعتب�اراٍت ومصالح
ً
 األمر مرهون

َّ
عليها أو الكيانات التي تتعامل معها، كما أن

مة.
ِّ

ات العسكرّية المتقد الدول لالنفتاح على إيران ومنحها المتطلبَّ

تحتاج إيران للعديد من األنظمة العسكرّية الحديث�ة، الستب�دال منظوماتها العسكرّية المتقادمة، والتي 

جاه نحو توطين التصنيع العســــكري، 
ّ
تعود إلى ما قبل الثــــورة. وبالرغم من الرغبة اإليراني�ة الجامحة لالت

ية الُصنع ُسّميت »Qaher )1)«، والتي لم تتّم ميدنتها، على الرغم من 
ِّ
ومحاولة إنت�اج طائرة عسكرية محل

 النجاحات التصنيعية النسبي�ة اقتصرت على بعض التحسين�ات 
َّ

ة سنوات على اإلعالن عنها؛ فإن
َّ

ُمضي عد

ن مدى  ي، التي لم تتبيَّ التي ظهرت على أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طّيار، وبعض أنظمة الدفاع الجوِّ

مة، 
ِّ

درات البحرية المتقد
ُ

ية والق ية والجوِّ درات البرِّ
ُ

كفاءتها بعد، بينما ال تزال نواحي القصور ظاهرة في الق

ي بشكٍل عام. وضعف في أنظمة الدفاع الجوِّ

م 
ِّ

ي المتقد ع للحصول على نظام الدفاع الجوِّ
َّ
 إيران ربما تتطل

َّ
شير المعلومات إلى أن

ُ
من الجانب الروسي، ت

مة من نوع »S(5« و »S(0«، وقد 
ِّ

ع إلى الحصول على طائرات مقاتلة متقد
َّ
»Triumf 400-S«، كما تتطل

ية عالية لدى المملكة العربي�ة السعودية، وسعي دولة اإلمارات إلى  درات جوِّ
ُ

ز من هذه المساعي وجود ق
ِّ
يعز

الحصول على طائرات جديدة من نوع »F(5«، وكذلك التهديدات األمريكية المتواجدة في الخليج العربي. 

رات   التطوُّ
ّ

دراتها البرية، خصوًصا في ظل
ُ

كما تأمل إيران في الحصول على دبابات من نوع »T-90«، لتعزيز ق

العسكرّية على حدودها الشمالية)1(.

م في 
ُّ

من األسلحة الصيني�ة، هناك حاجة إيراني�ة للحصول على صواريخ مضادة للسفن، لتعزيز التحك

المالحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وُرّبما المقاتالت من نوع »10C-J« أو »JF-17« كِخيار 

ر الحصول على المقاتالت الروسية.
ُّ

بديل في حال تعذ

 
ّ

ي، وسيكون هذا الِملف
ِّ
بات اإليراني�ة بكثيٍر من التأن

َّ
 من روسيا والصين إلى المتطل

ٌّ
ل

ُ
ر ك

ُ
ع أن تنظ

َّ
من المتوق

 من الدولتين )روسيا والصين( مع الواليات المتحدة األمريكية، 
ٍّ

ل
ُ
ات المقايضة في المواقف بين ك

ّ
ضمن ِملف

قِدَم كال الدولتين على االنفتاح الكامل على إيران 
ُ

في قضايا التجارة ومناطق النفوذ، ومن غير الُمحتَمل أن ت

 من يتعامل مع إيران.
َّ

ل
ُ
دون ُمراعاة إجراءات الحظر األمريكي الذي يستهدف ك

 الصين وروسيا تضعان مصالحهما مع دول الخليج في االعتب�ار، فالصين تربطها عالقات تجارية 
َّ

كما أن

 روسيا ترتبط بعالقات وثيقة مع المملكة 
َّ

ة مع دول المجلس، خصوًصا السعودية واإلمارات، كما أن مهمَّ

فطية)2(.
ِّ
العربي�ة السعودية في مجال الطاقة للحفاظ على استقرار السوق الن

ُخالصــــة
ق بالدول 

َّ
برى إليران ستكون قليلة االحتمال ألسباب تتعل

ُ
 إمكاني�ة عقد صفقات تسليحية ك

َّ
على الرغم من أن

 إيران 
َّ

 أن
ّ

ة، وللضائقة المالية التي تُمّر بها إيران جّراء الحظر المفروض عليها من الجانب األمريكي، إال
َ

د الُمَورِّ

المالحة  بحركة  م 
ُّ

التحك على  درتها 
ُ

ق على  للمحافظة  رصة، 
ُ

الف هذه  من  فائدة  أكبر  على  للحصول  ستسعى 

في الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث ينعكس ذلك في التمارين والمناورات العسكرّية اإليراني�ة التي يكون 

وى 
ُ

رات بين أرميني�ا وأذربيجان وتواُجد العديد من الق
ُّ
 اندالع التوت

َّ
مرتكزها الخليج العربي ومضيق هرمز، كما أن

ا على إيران ينبغي عليها أخذه في االعتب�ارات الدفاعية المستقبلية. ا تهديديًّ
ً

الدولية الفاعلة هناك، يضيف ُبعد

)(( The National News, What’s on Iran’s shopping list if the UN arms embargo is lifted?, Jan 30,2020, Accessed October 3(,2020,

 https://bit.ly/3mCA7VI

)2( Nicole Grajewski, Beyond Arms Embargo, Obstacles Remain to Iran’s Acquisition of Russian Weapons, Russia Matters, October (5, 2020, 

Accessed October 3(,2020, https://bit.ly/35Rp0Bn
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ز من موقفها اإلستراتيجي 
ِّ
ا لألسلحة اإليراني�ة في حال حصولها على صفقة تعز

ً
ُرّبما ستكون الصين ُمَورد

مة إليران ما لم تحصل على 
ِّ

ا في بيع أنظمة متقد
ً

ظ
ُّ

 روســــيا ستكون أكثر تحف
َّ

أمام الواليات المتحدة، كما أن

 السوري، أو الحصول على تواُجد عسكري في الشمال اإليراني 
ّ

ة من إيران، سواًء على الِملف الت هامَّ
ُ
تن�از

بذريعة مقاومة النفوذ الغربي في أذربيجان؛ ما ســــيعيدها إلى نفوذ االتحاد الســــوفيتي القديم في الشمال 

 
َّ

 من الصين أو روسيا، وبالتالي فإن
ِّ

الت كبيرة لُكل
ُ
 من الصعوبة أن تقبل إيران بتقديم تن�از

َّ
 أن

ّ
اإليراني. إال

 الحظر 
ّ

ح اإليراني بعد رفع الحظر ُرّبما يقتصر على أسلحة ذات طبيعٍة دفاعية يمكن تمريرها في ظل
ُّ
التسل

األمريكي.

ر األرضية المفتوحة إليران في استيراد وتصدير األسلحة سيمنحها مساحة كبيرة 
ُّ
 توف

َّ
خرى، فإن

ُ
من ناحية أ

درات، من خالل المقدرة على شراء قطع الغيار واألجهزة الحّساسة، ويساعدها 
ُ

ز ما لديها من ق
ِّ
للحركة، ويعز

 من الُمحتَمل أن يزداد التهديد اإليراني 
َّ

درتها التصنيعية لتصدير ما تســــتطيع من أسلحة، ولذا فإن
ُ

على رفع ق

ا، وفي المنطقة بشكٍل عام.
ً

تجاه دول الخليج تحديد
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي ِملّفين رئيسْين، ُهما: ِملّف إيران والعراق 
وِملّف إيران واليمن. ناقش األّول تداعيات توقيع »اّتفاق سنجار« 
على النفوذ اإليراني، وهو االتفاق الذي بمقتضاه تتّم إدارة 
اإلقليم بشكٍل مشترك بين ُكلٍّ من الحكومة المركزية في بغداد 
نحٍو يضمن  العراق، على  الذاتي في كردستان  الُحكم  وإدارة 
حة  مشاركة األكراد في إدارة اإلقليم وإبعاد الميليشيات المسلَّ
من أراضيه، كما تناول الِملّف دالالت زيارة قائد ميليشيا حركة 
الُنجباء أكرم الكعبي إليران. وتناول ِملّف إيران واليمن الموقف 
اإليراني من عملية السالم في اليمن، في ظّل استغالل إيران 
التفاق تباُدل األسرى، الذي من خالله قامت إيران بنقل أحد 
ى سفير إليران في  قادة الحرس الثوري إلى صنعاء تحت ُمسمَّ
صنعاء، وما لحقه من تصعيٍد على جبهات القتال، وكذلك ناقش 
لقواعد  اإليراني  النظام  بانتهاكات  المرتبط  الحوثي  التصعيد 

الدولي. القانون 
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إيـــران والعــراق

فاق سنجار«، وزيارة زعيم 
ّ
 العراقي خالل أكتوبر 2020م تفاُعالت عديدة على خلفية توقيع »ات

ّ
شهد الِملف

ن الكردي  ر بين الميليشيات المسلحة الموالية إليران والمكوِّ
ُّ
جباء إليران، وتصاعد التوت

ُ
ميليشيا حركة الن

العراقي، وذلك على النحو التالي:

أّواًل: تداعيات توقيع »اّتفاق سنجار« على النفوذ اإليراني
فاق قضاء ســنجار«؛ 

ّ
عت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردســتان العراق »ات

َّ
بت�اريخ )0 أكتوبر 2020م، وق

بهدف إعادة االســتقرار في القضاء من خالل تعيين قائمقام جديد لســنجار حســب تركيبت�ه االجتماعية، 

ية 
ِّ
ى الشرطة المحل

َّ
ووضع إدارٍة ُمشــتركة بين حكومتي بغداد وأربي�ل إلدارة القضاء بشــكل مشترك، وأن تتول

وجهــازْي األمن الوطني والمخابرات مســؤولية األمن داخل القضــاء، وتعيين 2500 عنصر مــن النازحين من 

وى األمن الداخلي، مع إلغاء الترتيب�ات األمنّي�ة الالحقة على العام 7)20م في القضاء، 
ُ

أهالــي القضاء ضمن ق

حة إلى خارج القضاء))(.
َّ
ة التشكيالت المسل

َّ
وإبعاد كاف

فاق بمثابة صفقٍة سياســـّية وخيانٍة لدور الحشـــد 
ّ
اعتبرت العديد من الميليشـــيات الموالية إليران االت

الشـــعبي فـــي محاربـــة تنظيم داعـــش، إذ اعتبـــر األميـــن العـــام لعصائب »أهـــل الحق« قيـــس الخزعلي 

 سياسية ومكافأة انتخابي�ة على حساب اإليزيديين الذين عانوا كثيًرا، وُيراد لهم بهذا االتفاق 
ٌ

االتفاق «مجاملة

 اللواء 0) 
ّ

الجديد أن تستمّر ُمعاناتهم»)2(، وأعلن اآلمر الســـابق للواء 0) في الحشد الشعبي وعد القدو، «أن

 على جثثن�ا»))(.
ّ

منتشٌر في سهل نينوى، وهو الذي يدافع ويمسك األرض فيها اآلن، ولن يخرج منها إال

�ا االتفاق؛ لكونه يخصم من النفوذ اإليراني  حة المدعومة إيرانيًّ
َّ
من الطبيعي أن ترفض الميليشيات المسل

حة من القضاء، وهذا يعني 
َّ
ة التشكيالت المسل

َّ
ومكاسب إيران في العراق بنّص االتفاق على خروج كاف

ر سلًبا على 
ِّ
حة الموالية إليران التي تســـيطر على القضاء منذ العام 2017م؛ ما يؤث

َّ
خروج الميليشيات المســـل

ع عليها مع إقليم كوردستان العراق، مثل داقوق 
َ
ما في بقية المناطق الُمتن�از النفوذ اإليراني في العراق، وال ســـيَّ

ا،  ا التي تشهد حضوًرا ميليشياويًّ �ا وعرقيًّ عة مذهبيًّ وكركوك وطوز خرماتو وخانقين ومخمور والمناطق المتنوِّ

ا لهدف حكومة الكاظمي بنقل العراق إلى مرحلة الدولة.
ً

وذلك حال صياغة اتفاقات ُمَماثلة تنفيذ

 
َّ

ا على النفوذ اإليراني اإلقليمي؛ ألن
ً

تدرك إيران ووكالئها في العراق التداعيات الســـلبي�ة لالتفاق أيض

رب الحدود 
ُ

ا لتل عفر تجاه سوريا ق ا جغرافيًّ
ً

ل امتداد
ِّ

ية جيوبوليتيكية؛ لكونه يشك القضاء يحظى بأهمِّ

ط،  العراقية-السورية؛ ما يجعله حلقة رئيسة ضمن حلقات الممّر اإليراني الذي يربط طهران بالبحر المتوسِّ

ل ضربة موجعة 
ِّ

 خسارتها تشك
َّ

وخط إمداد لوجســـتي من طهران إلى بغداد فدمشق فبيروت، وِمن ثمَّ فإن

https://bit.ly/34D8G7U ،( العالم، بالوثائق.. الكشف عن تفاصيل اتفاق سنجار، )0) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م((

)2( وكالة أنب�اء فارس، الشيخ قيس الخزعلي: االتفاق بخصوص سنجار ُمكافأة إنتخابي�ة على حساب اإليزيديين، )0) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 

https://bit.ly/34ArZPy ،2020م

)3( بغداد اليوم، تطبيع متســـارع لألوضاع في نينوى يثير اإليزيديين وقيادي ســـابق بالحشد يعلق: على جثثن�ا، )0) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 

https://bit.ly/2HwTXTz ،2020م

https://bit.ly/34D8G7U
https://www.alalamtv.net/news/5210386
https://bit.ly/34ArZPy
https://bit.ly/2HwTXTz
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إليران )طالع الخريطة المرفقة لموقع ســـنجار(، بوضع العراقيل أمام تنفيذ مشـــروعات الربط اإليراني بين 

العراق وسوريا.

خريطة رقم)1(: خريطة الموقع الجغرافي لقضاء سنجار

https://arbne.ws/34DE4mZ ،المصدر: الحرة، “األرض الميت�ة”.. داعش انتقم من الشجر، )3) ديسمبر 3)20م(، تاريخ االطالع:03 أكتوبر2020م

 عجز الحكومات المتعاقبة على حسم الخالف في القضاء 
َ

ل للكاظمي نتيجة ا ُيسجَّ
ً
 إنجاز

ّ
 االتفاق ُيَعد

َّ
ورغم أن

 الكثير 
ّ

ئ لتفاُهمات مستقبلية بين حكومة بغداد وأربي�ل لحل ة الجيوبوليتيكية، ونقطة انطالق تهيِّ بالغ األهميَّ

 الرفض الميليشــياوي والمخاوف اإليراني�ة من 
َ

 تنفيذه ســُيواجه عراقيل نتيجة
َّ

من القضايا الخالفية، غير أن

 
ّ

عية، وتفتح ِملف طات التوسُّ إمكاني�ة الدعوة لصياغة اتفاقات ُمَماثلة تقطع الطريق على تنفيذ بقية المخطَّ

ز من ُسلطة حكومة بغداد على القضاء.
ِّ
ني�ة، وتعز االنتشار الميليشياوي في المحافظات والمدن السُّ

حة عن 
َّ
ل الميليشيات المسل

ُ
ر تن�از ع استمرارية رفض الميليشيات لالتفاق، إذ يصُعب تصوُّ

َّ
وِمن ثمَّ ُيتوق

قتها في سنجار لتأمين الخط الرابط بين العراق وسوريا بسهولة.
َّ

المكاسب التي حق

ثانًيا :دالالت زيارة أكرم الكعبي إليران
حة الموالية إليران بالعراق أكرم الكعبي زيارة إلى طهران بدأت يوم 

َّ
جباء« المسل

ُ
أجرى قائد ميليشيا »حركة الن

28 أكتوبر 2020م، وقد التقى خاللها شــخصياٍت سياســية وعسكرية إيراني�ة، من بينها أمين مجمع تشخيص 

مصلحة النظام محســن رضائي، ومستشار المرشد للشؤون الدولّية علي أكبر واليتي، ونائب قائد الحرس 

الثوري علي فدوي، والمستشار األعلى للشؤون العسكرّية للمرشد اللواء يحيى رحيم صفوي، ودارت هذه 

 العراقي ومستقبل وجود القوات األمريكية 
ّ

رات الِملف اللقاءات -حســب األوساط اإلعالمية- حول تطوُّ

بالعراق، واالنتشار الميليشياوي في المدن والمحافظات العراقية، وقضايا الصراع في المنطقة.

https://arbne.ws/34DE4mZ


32

جبـاء مـع المستشـار األعلـى لقائـد الثـورة؛ الكعبـي: السـفارة األمريكيـة قاعـدة عسـكرية وهـي أسـاس مشـاكل 
ُ
المصـدر: وكالـة »مهـر«، خـالل لقـاء أميـن عـام الن

https://bit.ly/2TAmr(2 2020م،  أكتوبـر   30 االطـالع:  تاريـخ  العـراق، 

وى الداعمة 
ُ

فات والتّي�ارات والق
ُ
 لدى التحال

ً
 واســـًعا في الداخل العراقي، خاّصة

ً
هذه الزيارة أثارت جدال

حة ُمدَرجة 
َّ
 الكعبي زعيم ميليشيا مسل

َّ
مها أن

َّ
ة أسباب يتقد

َّ
لجهود انتقال العراق نحو مرحلة الدولة، وذلك لعد

ع الكعبي بأّية صفة رسمية 
َّ
ا ُمدَرج على الالئحة ذاتها، كما لم يتمت

ً
على الئحة اإلرهاب األمريكية، ثمَّ هو أيض

في الدولة تتيح له لقاء شخصيات رسمية إيراني�ة.

ًيا لسيادة العراق، الذي يحظى بوجود حكومة تمتلك الصفة الرسمية للحديث 
ِّ

ل اللقاء تحد
ِّ
وكذلك يشك

حة إليران وتنفيذها 
َّ
رات عمالة الميليشيات المسل

ِّ
 اللقاء أحد أبرز مؤش

ّ
مع العالم الخارجي من ناحية، كما ُيَعد

ـــك  ـــعية على حســـاب المصالح العليا للدولة العراقية ِمن ناحيٍة ثاني�ة، ويعكُس تمسُّ ألجندة إيران التوسُّ

طات  ميليشـــياوي-إيراني في بقاء العراق في دائرة الالدولة؛ لضمان تبعية العراق إليران وتنفيذ بقية المخطَّ

فة إرهابي�ة من ناحيٍة رابعة.
َّ
اإليراني�ة من ناحيٍة ثالثة، ودعم إيران للجماعات المصن

ى القفز الواضح للكعبي على إرادة وسيادة الدولة العراقية صاحبة القول الفصل في تحديد مستقبل 
َّ
تجل

ا، وحال 
ً

ر أبد الوجود العسكري األمريكي في العراق، في قوله: «سياسة الصواريخ مقابل الرصاص لم تتغيَّ

ًحا أثن�اء 
ِّ

نا حاسًما وقاسًيا»)1(، موض
ّ

د سيكون رد
َّ

عدم خروج القّوات األمريكية من العراق في الوقت المحد

ا، بل هي قاعدة عسكرية ومركز قيادة  ا دبلوماسيًّ
ً
لقائه صفوي «السفارة األمريكية في العراق ليست مركز

حة لمقار البعثات 
َّ
للجماعات المنحرفة»)2(، وهذا إقراٌر واضح وصريح على استهداف الميليشيات المسل

لة في ميليشـــياتها 
َّ
ـــعي إليران ممث ط التوسُّ ا على المخطَّ

ً
د

ِّ
األجنبي�ة في العراق بإيعاز رســـمي من إيران، مؤك

نا حاسًما إذا لم تخرج القوات األمريكية من العراق / لدين�ا وثائق عن اغتي�ال قادة 
ّ

))( وكالة مهر، خالل مؤتمر صحافي في وكالة مهر لألنب�اء؛ الكعبي: سيكون رد

https://bit.ly/34CqoZc ،النصر، )28 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م

جباء مع المستشار األعلى لقائد الثورة؛ الكعبي: السفارة األمريكية قاعدة عسكرية وهي أساس مشاكل العراق، )26 أكتوبر 
ُ
)2( وكالة مهر، خالل لقاء أمين عام الن

https://bit.ly/2TAmr(2 ،تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م ،)2020م

https://ar.mehrnews.com/news/1908888/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1908888/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://bit.ly/2TAmr12
https://ar.mehrnews.com/news/1908888/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1908962/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1908962/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://bit.ly/34CqoZc
https://ar.mehrnews.com/news/1908962/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1908888/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.mehrnews.com/news/1908888/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://bit.ly/2TAmr12
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ف قبل تحرير بيت المقدس والصالة 
َّ

حة في العراق وسوريا ولبن�ان، بقوله: «محور المقاومة لن يتوق
َّ
المســـل

فيه»)1(.

 الكعبي أحد أبرز رجال خامنئـــي في العراق، ويدين بالـــوالء والطاعة للولي الفقيه، فقد ســـبق أن 
ّ

وُيَعد

بع خّط والية الفقيه بقيادة آية هللا العظمى خامنئي، وســـنكون في أّي مكان يحتاج إلين�ا محور 
ّ
د «نحن نت

َّ
أك

المقاومة»)2(، كما سبق أن أعلن «سوف يطيح بالحكومة العراقية، أو يقاتل إلى جانب الحوثيين اليمنيين، 

ع به من حضور قوي بين قادة 
َّ
إذا أمره خامنئي بذلك»))(، ويطلق البعض عليه حسن نصر هللا العراق لما يتمت

ة المعارك السورية لتنفيذ األجندة اإليراني�ة.
َّ
جباء« دوًرا كبيًرا في كاف

ُ
ومقاتلي الميليشيات، ولعبت »الن

ن الكردي العراقي حة والمكوِّ ثالًثا :التوترات بين الميليشيات المسلَّ
ن الكردي العراقي خالل شهر أكتوبر 2020م،  حة الموالية إليران والمكوِّ

َّ
رت العالقة بين الميليشيات المسل

َّ
توت

على خلفية إضرام أنصار الميليشــيات النيران في مقّر الحزب الدىمقراطي الكردســتاني وفي صور الرموز 

ن الكردي عند   المكوِّ
ّ

ف تصعيد الميليشــيات ضد
َّ

الكردية والعلم الكردي بت�اريخ 7) أكتوبر 2020م، ولم يتوق

�ا على مبنى الحزب. ، بل رفعوا علم الحشد الشعبي المدعوم إيرانيًّ
ّ

هذا الحد

 المكون الكردي، إلى مطالبة القيادي في الحزب وزير 
ّ

حة تصعيدها ضد
َّ
وترجع الميليشـــيات المسل

الخارجية العراقي األســـبق هوشيار زيب�اري في مقابلٍة متلفزة بت�اريخ 14 أكتوبر 2020م الحكومة العراقية 

بضرورة «تنظيف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد من االنتشـــار المليشياوي بسبب تكرار الهجمات 

ه قّوة خارجة عن القانون»)4(. وُيشار إلى 
َّ
ا الحشد الشعبي بأن

ً
الميليشياوية على البعثات الدبلوماسية، واصف

 تصريحات زيب�اري جاءت باألســـاس على خلفية إطالق الميليشيات 6 صواريخ على مطار أربي�ل، كرسالٍة 
َّ

أن

 صواريخ الكاتيوشا ستطال األهداف األمريكية 
َّ

دت بنقل سفارتها من بغداد إلى أربي�ل، بأن
َّ

لواشنطن التي هد

في أّية بقعة جغرافية بالعراق.

واعتبرت ميليشـــيا جديدة تابعة للميليشيات الموالية إليران تطلق على نفسها «ربع هللا» تصريحات 

رت الجماعة  زيب�اري بمثابة تطاُول على دور الحشد الشعبي، الذي لعب دوًرا في محاربة »داعش«، ولذلك قرَّ

الخروج بوقفة احتجاجية أمام مقّر الحزب)5(، كما رفضت قيادات الميليشيات والفصائل الموالية إليران في 

سات.
َّ

العراق تصريحات زيب�اري، وكانت ردودهم أشبه بأن ترى تصريحات زيب�اري بمثابة مّس بالمقد

 «ربع هللا» جماعة والئي�ة شيعية أشبه بقّوات البسيج اإليراني�ة، 
ّ

وأفادت األوساط اإلعالمية العراقية، أن

بُحكم اختصاصها بعمليات الحشـــد والتعبئ�ة وإخماد الحركات والتفاُعالت المعادية للمشروع اإليراني في 

جباء«، وظهرت على خلفية مقتل قائد 
ُ
العـــراق، وتتبُع كتائب حزب هللا وعصائب »أهل الحق« و»حركة الن

شطاء 
ُ
ها لعبت دوًرا في اغتي�ال الن

ّ
فيلق القدس الســـابق قاسم سليماني، وتشير األوســـاط اإلعالمية ذاتها أن

ين إلخماد التظاُهرات الشعبي�ة المعادية إليران بالعراق، وكذلك استهداف القنوات  السياسيين والمحتجِّ

جباء: لغة الحوار لم تُعد نافعة مع األميركيين الذين ال يفهمون إال منطق القوة، )28 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م، 
ُ
))( وكالة أنب�اء فارس، الن

https://bit.ly/3mu0NYL

جباء العراقية: نتبع خط والية الفقيه بقيادة اإلمام الخامنئي، ))3 أغسطس 6)20م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 
ُ
)2( وكالة أنب�اء الحوزة، األمين العام لحركة الن

https://bit.ly/3mrh3JU ،2020م

https://bit. ،جباء« يزور طهران لبحث »طرد األميركان« من العراق، )25 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبـــر 2020م
ُ
)3( رووداو، أميـــن عام »الن

ly/35Cn4ws

https:// ،4( الحرة، بي�ان شديد اللهجة من برزاني بعد إحراق أنصار الحشد لمقّر حزب كردي في بغداد، )7) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30 أكتوبر 2020م(

arbne.ws/37Hq6Cr

)5( إرم نيوز، بغداد.. أنصار الحشد الشعبي يضرمون النار في مقر »الديمقراطي الكردستاني« احتجاًجا على تصريحات زيب�اري )فيديو(، )7) أكتوبر 2020م(، 

https://bit.ly/35WcVed ،تاريخ االطالع:، 30 أكتوبر 2020م

https://bit.ly/3mu0NYL
https://ar.hawzahnews.com/news/346472/%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.hawzahnews.com/news/346472/%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://bit.ly/3mrh3JU
https://bit.ly/35Cn4ws
https://bit.ly/35Cn4ws
https://arbne.ws/37Hq6Cr
https://arbne.ws/37Hq6Cr
https://bit.ly/35WcVed
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 مقّرات 
ّ

اإلعالمية التي تنتهج خطاًبا معادًيا للمشـــروع اإليراني، وتحشـــيد الموالين للمشـــروع اإليراني ضد

البعثات الدبلوماسية األمريكية؛ للضغط على واشنطن إلخراج القّوات األمريكية بما يعرقل باألخير مسيرة 

الكاظمي لحصر السالح بي�د الدولة.

تتبُع إيران وميليشياتها في مناطق النفوذ، سواًء في العراق أو في سوريا أو في لبن�ان، سياساٍت تصعيدية 

 نطاق النفوذ اإليراني، العتب�ارات 
ّ

طات مد نات الدولة يقف أو يعارض سياسات أو مخطَّ ن من مكوِّ  أّي مكوِّ
ّ

ضد

عية من ناحية، وتخويف حكومات هذه الدول  ية هذه الدول في اإلســـتراتيجية اإليراني�ة التوسُّ ق بأهمِّ
َّ
تتعل

حة على فرض حالة 
َّ
درة الميليشيات المسل

ُ
وُحلفائهم اإلقليميين والدوليين، بما فيها الحكومة العراقيةـ بق

 من 
ّ

من عدم االســـتقرار وتفجير الساحات، حال استمراريتها في السعي لكبح جماح الميليشيات، والحد

االنتشار الميليشياوي من ناحيٍة ثاني�ة.

ر الموقف نحو مواجهة عسكرية بين الجانبين الكردي والميليشياوي الموالي إليران؛  ح تطوُّ وِمن غير المرجَّ

لوجود أصوات رافضة للجنوح إلى المواجهات من ناحية، وعدم وجود تماس بين القّوات الكردية ومقاتلي 

ا وبسيطة من ناحيٍة ثاني�ة، وعدم وجود حشد عسكري من 
ً

 في مناطق قليلة جد
ّ

حة، إال
َّ
الميليشيات المسل

الطرفين في هذه المناطق من ناحيٍة ثالثة.

ُخالصـــة
تشير التفاُعالت السابقة إلى تصاُعد الصراع بين الطرف الراغب في نقل العراق نحو مرحلة الدولة وبسط 

ِسم بعدم االستقرار وممارسة 
ّ
كة ببقاء العراق رهين مرحلة الالدولة، التي تت ات المتمسِّ

ُ
السيادة وبين التحالف

 
ّ

حة تأثيًرا كبيًرا على قرارات الدولة الداخلية والخارجية، وذلك بتصعيد الميليشيات ضد
َّ
الميليشيات المسل

كات الحكومة لالنتقال نحو الدولة، لما لذلك من آثار كارثي�ة على نطاق النفوذ اإليراني في  سياسات وتحرُّ

ن  ك الميليشيات على األرض لمواجهة أي مكوِّ العراق وانعكاســاته على النفوذ اإليراني اإلقليمي. لذلك تتحرَّ

يعادي النفوذ اإليراني، وتقفز على سيادة الدولة بشكٍل علنيٍّ مباشر، بتنســيقها مع المسؤولين السياسيين 

والعسكريين اإليرانيين لبقاء العراق في طور الالدولة.
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إيـــران واليمـــن

رات مرتبطة بالدور اإليراني بشكل مباشر، إذ تزامنت  شهدت الساحة اليمني�ة لشهر أكتوبر2020م تطوَّ

ممية عن 
ُ
ممية إلحالل الســــالم في اليمن، وأســــفرت الجهود األ

ُ
خطوات إيرانيــــ�ة تصعيدية مع الجهود األ

تنفيذ أّول عملية لتب�اُدل األسرى بين الحكومة اليمني�ة والميليشيات الحوثي�ة؛ األمر الذي اعتبره العديد من 

 محاوالت ِمن ِقَبل النظــــام اإليراني لعرقلة جميع جهود 
ّ

 انفراجه في األزمة اليمني�ة، في ظل
َ

المتابعيــــن بادرة

لة بإيعاز إيراني للمليشيات لمزيٍد من التصعيد العسكري داخل وخارج اليمن، باإلضافة إلى 
ِّ
السالم، ُمتمث

ا مع فترة 
ً

ى »سفير«. وتتزامن هذه الخطوات اإليراني�ة أيض إرسال قائد عسكري إيراني إلى صنعاء تحت ُمسمَّ

 اليمني كورقٍة تخدم اإلرادة 
ّ

انتهاء حظر بيع األسلحة اإليراني�ة، في عملية أشبه ما تكون باستخدام الِملف

 السياسي الشامل في اليمن، 
ّ

ا عن عملية الحل
ً

اإليراني�ة السياســــّية، بما يتماشى مع مصالحها الخاّصة، بعيد

وإنهاء ُمعاناة الشعب اليمني.

رات في المشهد اليمني لشهر أكتوبر، المرتبط بشكل مباشر بالدور   أبرز التطوُّ
ُ

وفيما يلي سوف نستعرض

اإليراني.

أّواًل: الموقف اإليراني من عملية السالم في اليمن
 بادرة انفراج سياســية في األزمة اليمني�ة، ينتهج النظام اإليراني سياســة التصعيد وخلط األوراق، هكذا 

ّ
ل

ُ
 مع ك

 السياسي 
ّ

ر األرياني الموقف اإليراني من األزمة اليمني�ة وموقف النظام من الحل وصف وزير اإلعالم اليمني معمَّ

 سياسي في 
ٍّ

الشامل في اليمن، حيث غالًبا ما تتزامن الخطوات التصعيدية اإليراني�ة مع أّي بوادر للوصول إلى حل

ى »سفير  ًرا َعَمد النظام اإليراني إلى تهريب قيادي من الحرس الثوري اإليراني إلى صنعاء تحت ُمسمَّ
َّ

اليمن، ومؤخ

ا مع أكبر صفقة عملية تب�اُدل األسرى بين الحكومة الشرعية والميليشيات 
ً
ق الصالحيات«، وذلك تزامن

َ
ُمطل

ى بالسفير اإليراني فوق العادة لصنعاء، جاء ذلك  الحوثي�ة، إذ أعلن النظام اإليراني عن وصول حسن إيرلو الُمسمَّ

ث الرسمي لوزير الخارجية اإليراني سعيد خطيب زاده))(.
ِّ

عبر تصريح المتحد

ا لطريقة تهريب حسن إيرلو إلى صنعاء غير المسبوقة في منظومة المجتمع الدولي والمخالفة لجميع 
ً
 وخالف

 إيرلو ليس لديه أّي سجل دبلوماسي في السابق، ويعمل ضابًطا 
َّ

القوانين الدولية، تشير العديد من المصادر إلى أن

ا ميدانًي�ا وخبير صواريخ، وســـبق أن عِمل مع حزب هللا في جنوب لبن�ان، إذ 
ً

في فيلق القدس اإلرهابي وُيَعد قائد

ه سوف يعمل في صنعاء كقائد عسكري ميداني)2(.
َّ
ح المصادر أن ترجِّ

ر وزير اإلعـــالم اليمني عن هذه الخطوة اإليراني�ة بقوله: »إعالن طهران تهريب ضابط من فيلق القدس  وعبَّ

�ا لصنعاء، جاء بعد ساعات من أكبر عملية تب�اُدل لألسرى  ا إيرانيًّ مة إرهابي�ة  حاكًما عسكريًّ
َّ

ف منظ
َّ
المصن

ة نحو اســـتكمال عملية التب�اُدل الشامل وبارقة أمل في مسار السالم  والمختطفين، التي ُوِصفت بالخطوة الهامَّ

ف لنسف األجواء اإليجابي�ة، 
ُ

المبني على المرجعيات الثالث«. وأضاف: »اإلعالن اإليراني االستفزازي يهد

https://bit. ،)(  الشـــرق األوســـط: اليمن يتهم إيران بالتدخل في شـــؤونه لعرقلة مســـار الســـالم، )25 أكتوبر2020م(، تاريخ االطالع: 25أكتوبر 2020م((

ly/3mGuq9d

https://bit.ly/3kQOQvA ،2( العين اإلخبارية: حسن إيرلو.. حاكم عسكري إيراني لصنعاء بعباءة “سفير”، )8)أكتوبر2020م(، تاريخ االطالع:25أكتوبر2020م(

https://bit.ly/3mGuq9d
https://bit.ly/3mGuq9d
https://bit.ly/3kQOQvA


36

ا للوصاية اإليراني�ة على القرار السياسي 
ً

التي سادت بعد تنفيذ المرحلة األولى من عملية التب�اُدل، وجاء تأكيد

«)1(. واقتضت المرحلة األولى من الصفقة 
ّ

ك بالِملف والعسكري لميليشيا الحوثي، وعدم تجاُوزها في أّي تحرُّ

ن على الحكومة الشرعية  بإفراج الميليشيات الحوثي�ة عن 400 أسير، من بينهم 15سعودًيا و4 سودانيين، فيما تعيَّ

ق سراحهم من الجانبين 1081 أسيًرا، 
َ
ف إطالق سراح 681 أسيًرا حوثًي�ا، ليصبح إجمالي عدد األسرى الُمطل

ُ
والتحال

ت هذه العملية بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع الهالل األحمر السعودي والهالل  حيث تمَّ

األحمر اليمني)2(.

 تهريب النظام اإليراني لحسن إيرلو المتزامن مع هذه الصفقة لتب�اُدل األسرى، تزامن في الوقت نفسه 
َّ

ر أن
َ

ُيذك

ق برغبة إيراني�ة لتوريد 
َّ
مع تصريحات عدد المسؤولين اإليرانيين على رأسهم الرئيس اإليراني حسن روحاني تتعل

َعد هذه التصريحات بمثابة 
ُ

خرى في المنطقة، حيث ت
ُ
السالح اإليراني للميليشيات الحوثي�ة، باإلضافة إلى جهات أ

م واألمن 
ْ
ر عن مدى خطر رفع حظر بيع وشـــراء األســـلحة عن النظام اإليراني على أمن المنطقة والِسل داللة تعبِّ

الدوليين، حيث قال عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني أبو الفضل حسن بيكي: 

ح«))(.
ُّ
ى فلسطين بسهولة، بعد رفع حظر التسل

ّ
»ستتّم عملية بيع األسلحة لسوريا والعراق واليمن ولبن�ان، وحت

ر عن المواقف اإليراني�ة المناهضة لجميع جهود السالم،  وتأتي هذه السلسلة من التصريحات اإليراني�ة؛ لتعبِّ

حة اإليراني�ة 
َّ
ث الرسمي للقّوات المسل

ِّ
د عليها ما قاله المتحد

ِّ
ا للمواقف السابقة للنظام اإليراني؛ إذ يؤك

ً
وامتداد

ف الميليشيات الحوثي�ة، وذلك   النظام اإليراني يضع جميع التقني�ات العسكرّية تحت تصرُّ
َّ

الشهر الماضي، إن

بالتزاُمن مع بداية انطالق محادثات جنيف لعملية تب�اُدل األسرى بين الميليشيات الحوثي�ة والحكومة اليمني�ة))4((.

رت الحكومة اليمني�ة من التصريحات التي أطلقها المســـؤولون اإليرانيين بشأن عزمهم توريد السالح 
َّ

وحذ

ها تهديد ألمن اليمن والمنطقة، حيث أشار وزير اإلعالم اليمني لتصريحات 
َّ
للميليشيات الحوثي�ة، على اعتب�ار أن

قة بتوريد األسلحة، إذ قال: »تصريحات 
ّ
المســـؤولين اإليرانيين، بَمن فيهم تصريحات الرئيس اإليراني المتعل

الرئيس اإليراني حســـن روحاني عن انتهاء حظر الســـالح، ونوايـــا بيعه لمن يريد، بالتزاُمن مع تصريحات عضو 

 
ّ

لجنة األمن القومي بالبرلمان اإليراني أبو الفضل حسن بيكي عن ني�ة إيران بيع األسلحة لمليشيا الحوثي، ُيَعد

هات اإليرانيـــ�ة لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة«، حيث أضاف: »أن أّي خطوات  ـــًرا خطيًرا عن التوجُّ
ِّ

مؤش

إيراني�ة لتصدير الســـالح لميليشـــيا الحوثي تنعكُس على تصعيد وتيرة الصراع، وتقويض الحلول السياسّية 

لألزمة اليمني�ة، وتن�امي األنشطة التخريبي�ة واإلرهابي�ة المزعزعة ألمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن 

له من تهديد 
ِّ
ح اإليراني لما يشك

ُّ
التجارية وخطوط المالحة الدولية«، مطالًبا في الوقت نفسه بتمدىد حظر التسل

على أمن واستقرار اليمن والمنطقة)5(.

ثانًيا: التصعيد الحوثي المرتبط بانتهاكات النظام اإليراني لقواعد القانون الدولي
ا لقواعد القانون 

ً
 اســتمرار النظام اإليراني بدعم الميليشيات لالستمرار، ُيَعد انتهاك

َّ
دت الحكومة اليمني�ة أن

َّ
أك

ما القرار رقم 6)22. جاء ذلك بعد إعالن  قة باألزمة اليمني�ة، وال سيَّ
ِّ
ا لقرارات مجلس األمن المتعل

ً
الدولي وانتهاك

ق 
ِّ
النظام اإليراني إرســال سفير له في صنعاء، حيث وصفت وزارة الخارجية اليمني�ة السلوك اإليراني المتعل

))(  الشرق األوسط: اليمن يتهم إيران بالتدخل في شؤونه لعرقلة مسار السالم، مرجع سابق.

)2( Reuters: Yemen’s warring parties begin prisoner swap, raising peace prospects,(5 OCTOBER 2020 )Deat of access 29 October 2020 

)https://reut.rs/38(CEEX

ــران تعلـــن عزمهـــا بيع صفقات ســـالح لــــ5 دول عربيـــ�ة مـــن بينهـــا اليمن،)4)أكتوبـــر2020م(، تاريـــخ االطالع: 26أكتوبـــر2020م ،  )3( مـــأرب بـــرس: إـي

https://bit.ly/3jMTwS3 

https://bit.ly/34Mmopl ،4( العين اإلخبارية :اليمن يحذر من اشتعال المنطقة بأسلحة إيران، )28 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 29أكتوبر 2020م(

)5( المرجع السابق.

https://bit.ly/2TKxdC0
https://reut.rs/381CEEX
https://bit.ly/3jMTwS3
https://bit.ly/34Mmopl


37 تقريرالحالة اإليرانية
أكتوبـر ٢٠٢٠

ه »نظام عصابات«، وال 
َّ
ه »خارج عن منظومة المجتمع الدولي«، وأقرب ما ُيوَصف به أن

َّ
باألزمة اإليراني�ة بأن

يتماشى مع األعراف والقوانين الدولية))(.

مات 
َّ

 استمرار النظام اإليراني في انتهاج سلوك العصابات والمنظ
َّ

وجاء في نّص بي�ان الحكومة اليمني�ة: »إن

د عدواني�ة هذا النظام ونّيت�ِه الخبيث�ة تجاه 
ِّ

اإلرهابي�ة بتهريب األســـلحة واألفراد إلى ميليشـــيا الحوثي، يؤك

اليمنيين«. ودعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي ومجلس األمن إلى إدانة هذه الممارسات واالنتهاكات 

ل إيران السافر والمستمّر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمني�ة، حيث قامت 
ُّ

اإليراني�ة غير القانوني�ة، وتدخ

الحكومة اليمني�ة بتقديم شكوى رسمية لمجلس األمن، بشأن تهريب النظام اإليراني قيادي من الحرس 

الثوري لصنعاء تحت غطاء »سفير«، دعت فيها الحكومة اليمني�ة المجتمع الدولي وباألخّص الدول دائمة 

خاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان اإليراني 
ّ
ع الصمت، وات العضوية في مجلس األمن إلى مغادرة مربَّ

على اليمن)2(.

 ذلك يأتي في إطار المشروع اإليراني 
َّ

وفي هذا اإلطار، أدانت الواليات المتحدة الخطوة اإليراني�ة، معتبرة أن

ثة باسم وزارة الخارجية األمريكية مورغان أورتاغوس، إذ 
ِّ

الخبيث في المنطقة، جاء ذلك على لسان المتحد

أشارت في الوقت نفسه إلى ارتب�اط حسن إيرلو بنشاطات حزب هللا اللبن�اني اإلرهابي. وفي هذا السياق، قال 

 سفير إيران الجديد سيقود أنشطة عسكرية 
َّ

ث باسم الجيش اليمني العميد عبد هللا المجلي: »إن
ِّ

المتحد

ل وصول شحنات األسلحة إلى الحوثيين«، حيث يرى العديد من المتابعين   القّوات الحكومية، وسيسهِّ
ّ

ضد

ه يعترف 
ّ
ا إلى اليمن، يريد أن يبعث برســـالة إلى العالم مفادها أن

ً
 النظام اإليراني بإرســـاله ســـفيًرا جديـــد

َّ
أن

بالحوثيين كُســـلطة شرعية في اليمن؛ لفرض مزيد من التصعيد السياسي والعسكري، بما يخالف جميع 

د أمن واستقرار اليمن والمنطقة))(.
ِّ

قواعد القانون الدولي ويهد

 حسن إيرلو حمل تعليمات النظام اإليراني للميليشيات 
َّ

دت العديد من المصادر أن
َّ

وفي هذا السياق، أك

الحوثي�ة بالتصعيد العسكري داخل اليمن، باإلضافة إلى تكثيف الهجمات على المملكة العربي�ة السعودية، 

رة   أوامر النظام اإليراني والحرس الثوري تتزامن مع وصول دفعات من الطائرات المسيَّ
َّ

دت المصادر أن
َّ

حيث أك

بة إلى الميليشيات الحوثي�ة بشكل متت�ابع خالل الفترة الماضية)4(. والصواريخ الباليستي�ة اإليراني�ة المهرَّ

 وتيرة التصعيد الحوثي زادت بشكل ملحوظ، بعد وصول إيرلو لصنعاء، وذلك من خالل 
َّ

وُيشار إلى أن

ة مرات، 
َّ

محاولة استهداف المنشآت المدني�ة والمدنيين بالمملكة العربي�ة الســـعودية بشكٍل ُمَمنهج عد

مم 
ُ
براء األ

ُ
خة وطائرات االستطالع، التي وصفتها لجنة خ

َّ
باستخدام الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المفخ

د 
َّ

رة اإليراني�ة، حيث أك درات للطائرات المسيَّ
ُ

ها متطابقة في التصميم واألبعاد والق
َّ
المتحدة في وقٍت سابق بأن

ي لجميع تلك الهجمات، 
ِّ

ه تّم التصد
َّ
ف دعم الحكومة الشرعية تركي المالكي، بأن

ُ
ث الرسمي لتحال

ِّ
المتحد

 
َّ

واعتبر زيادة وتيرة التصعيد الحوثي ناتج عن إمالءات قادة الحرس الثوري للمليشيات الحوثي�ة، إذ قال: »إن

إمالءات الحرس الثوري اإليراني واضحة في صنعاء المحتلة«)5(.

 مهام 
َّ

 قائد الحرس الثوري اإليراني حسين ســـالمي قال في تصريح إلذاعة طهران بالعربي�ة، إن
َّ

ر أن
َ

ُيذك

حسن إيرلو في صنعاء هي تغيير التركيب�ة السياسّية للدولة اليمني�ة، باإلضافة إلى إعادة التركيب�ة الداخلية 

https:// ،( الشرق األوسط: اليمن يدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة السلوك العدائي اإليراني، ))2أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 27أكتوبر 2020م((

bit.ly/3ehJdEr

)2( المرجع السابق.

)3( Arab news: US slams Iran for ‘smuggling’ envoy into Yemen22،October2020 (date of access 29 October 2020( https://bit.ly/3jO9wmT

https://bit.ly/3jLUWMw ،4( إيالف: إيران تأمر الحوثيين بتكثيف هجماتهم الصاروخية ضد السعودية،)30 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع:30 أكتوبر2020م(

https://bit. ،5( العربي�ة، التحالف: إحباط هجمات إرهابي�ة حوثي�ة الســـتهداف المدنيين بالسعودية، )28 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع:29أكتوبر2020م(

ly/3egVSHC

https://bit.ly/3ehJdEr
https://bit.ly/3ehJdEr
https://bit.ly/3jO9wmT
https://bit.ly/3jLUWMw
https://bit.ly/3egVSHC
https://bit.ly/3egVSHC


38

د مثل هذه التصريحات غير المســـؤولة   مجرَّ
َّ

للميليشـــيات الحوثي�ة، حيث اعتبر العديد مـــن المتابعين أن

ا للقوانين 
ً

ا صارخ
ً

َعد انتهاك
ُ

 عن تطبيقها على الواقع اليمني، ت
ً

ِمن ِقَبـــل قائد الحرس الثوري اإليرانـــي فضال

 لإلرادة الدولية والمجتمع 
ٍّ

ها انتهاك لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وتحد
َّ
واألعراف الدولية، باإلضافة إلى أن

ها ذات طابع قيادي عسكري للمليشيات 
َّ
 مهام حسن إيرلو بأن

َّ
الدولي، وتعطي في الوقت نفسة داللة على أن

ق بالعمل الدبلوماســـي، حيث يصف حسن سالمي في تصريحاته قادة 
َّ
الحوثي�ة في الدرجة األولى، وال تتعل

هم ينقادون للحرس الثوري اإليراني أكثر مّما ينقادون ألنفسهم)1(.
َّ
الميليشيات الحوثي�ة بأن

وفـــي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو عن االنتهاكات اإليراني�ة لقواعد القانون 

ف عن تهريب األسلحة إلى 
ُّ

الدولي وقرارات مجلس األمن، إذ قال: »الواليات المتحدة تدعو إيران إلى التوق

 اليمن 
ّ

خاذ خطوات عدواني�ة ضد
ّ
الحوثيين في انتهاٍك لقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة، وتمكينهم من ات

 تهريب النظام اإليراني وميليشيات الحوثي لقيادي من الحرس 
َّ

وجيرانه، بما في ذلك السعودية«، معتبًرا أن

مي إلرســـاء الســـالم في 
ْ
 الِســـل

ّ
الثوري اإليراني يأتي في إطار التصعيد، الذي ين�اهض جهود البحث عن الحل

اليمن)2(.

ُخالصــــة
ر المواقف والخطوات التصعيدية اإليراني�ة في الساحة اليمني�ة، ســواًء على المستوى السياسي والدعم  تعبِّ

العسكري للميليشيات الحوثي�ة ِمن ِقَبل النظام اإليراني، عن رغبة النظام اإليراني في استمرار األزمة اليمني�ة، 

د في الوقت نفســه عدم اكتراث النظام اإليراني بجميع الجهود المبذولة إلحالل السالم في اليمن من 
ِّ

إذ تؤك

 
ّ

قة بالِملف
ِّ
جهة، وعدم امتث�ال النظام اإليراني لجميع القوانين واألعراف الدولية وقرارات مجلس األمن المتعل

ر تهريب قائد عســكري تابع للحرس الثوري اإلرهابي لصنعاء ِمــن ِقَبل النظام  اليمني من جهٍة أخرى، إذ يعبِّ

اإليراني عن الرغبة إيراني�ة في تأجيج الصراع اليمني واستمرار األزمة اليمني�ة ومعاناة الشعب اليمني، وذلك 

ــعي في المنطقة،  رات السياســّية وخدمة لمشروعها التوسُّ  اليمني، بما يتوافق مع المتغيِّ
ّ

الســتخدام الِملف

ر عن ذلك قائد الحرس الثوري  قة ِمن ِقَبل الميليشيات الحوثي�ة للنظام اإليراني، حيث عبَّ
َ
 تبعية ُمطل

ّ
في ظل

اإليراني بطريقة غير مسبوقة.

))( المشـــهد اليمني، قيادي في الحرس الثوري اإليراني يكشـــف الدور القادم لـ حســـن إيرلو ولمـــاذا جاء إلى صنعـــاء،)02 نوفمبر2020م(، تاريـــخ االطالع: 02 

https://bit.ly/2JkZixA ،نوفمبر2020م

https://bit.ly/2JqUpDn )2( األيام: أمريكا تخاطب الحوثيين بعد هجمات الرياض)3 أكتوبر 2020م )تاريخ االطالع:)3 أكتوبر 2020م(

https://bit.ly/2JkZixA
https://bit.ly/2JqUpDn


الشــأن الدولـــي
تناول الشأن الدولي ِملّفي إيران والواليات المتحدة، وإيران 
وروسيا. ناقش األّول طرح طهران كأحد محاور النزال االنتخابي 
في الواليات المتحدة، في حين ناقش الثاني تداعيات الصراع 
األذربيجاني-األرميني على العالقات الروسية-اإليرانية، وكذلك 
ح اإليراني، بعد رفع الحظر عن  موقف روسيا من طلبات التسلُّ

واردات السالح إلى إيران.
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إيـــران والواليـات المتحـدة

 إيران 
ّ

2م، كان أبرزها حضور ِملف 0 2 رات خالل شهر أكتوبر 0 ة تطوُّ
َّ

شهدت التفاُعالت األمريكية-اإليراني�ة عد

حين المتن�افسين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي 
َّ

كأحد قضايا الحملة االنتخابي�ة للمرش

 إيران، 
ّ

ا تجاه التعاُمل مع ِملف
ً

جاه إيران، ويطرح تصوًرا قديًما جديد
ُ

جو بايدن، إذ ينتقد األخير سياسة ترامب ت

فيما كانت تنتظر طهران نت�ائج هذه االنتخابات لما سيكون لمخرجاتها تأثيٌر كبيٌر على األزمة الراهنة فيها. ومع 

ذلك تواصل إدارة ترامب ضغوطها على إيران بفرض حزمة واسعة من العقوبات عليها، فيما تواجه طهران 

ك بالمواجهة ومقاومة الضغوط. وســــيحاول هذا القسم من التقرير إلقاء الضوء على  هذا التصعيد بالتمسُّ

التفاُعالت المتب�ادلة خالل هذا الشهر، ونت�ائجها على العالقات بين البلدين.

أّواًل: الواليات المتحدة وإيران.. نقاش انتخابي وضغوط متواصلة
 إيران أحد قضايا السياسة الخارجية المطروحة ضمن الحملة االنتخابي�ة للرئيس ترامب ومنافسه 

ّ
كان ِملف

ــك ترامب   إيران، إذ يتمسَّ
ّ

جاه التعاطي مع ِملف
ُ

 هناك وجهتي نظر متب�اينتين ت
َّ

جــو بايدن، ومن الواضح أن

بمواصلة إستراتيجية الضغوط القصوى؛ من أجل إرغام طهران على قبول الشروط األمريكية التي صاغتها 

 بتوقيع اتفاق جديد مع إيران فور 
ُ

الخارجية األمريكية عام 2018م، عقب االنسحاب من االتفاق النووي، ويِعد

انتخابه.

ها زادت من خطورة هذا البلد وتهديداته للمصالح 
َّ
بينما ينتقد بايدن سياســـة ترامب تجاه إيران، ويرى أن

ب�اع ُســـُبٍل أكثر ذكاًء تجاه التعاُمل مع طهران، كما يِعد في حال فوزه بااللتزام بمنع إيران 
ّ
 بات

ُ
األمريكية، ويِعد

من امتالك ســـالح نووي، وإعادة االعتب�ار للدبلوماســـية وتعديل االتفاق النووي بمشاركة الُحلفاء على أن 

 عن 
ً

قة بحقوق اإلنسان، فضال
ِّ
 الصاروخي والقضايا المتعل

ّ
يشمل التفاُوض العديد من القضايا، مثل الِملف

د بالدفاع عن المصالح  د ُحلفاء الواليات المتحدة، مع التعهُّ
ِّ

وقف أنشطة إيران التي تزعزع االســـتقرار وتهد

األمريكية في حالة تصعيد إيران)1(. ويضع بايدن شروًطا للعودة إلى االتفاق النووي أهّمها: تراُجع إيران على 

 من مدى صواريخهم، وعدم 
ّ

الت تخصيب اليورانيوم، والحد
َّ

خذتها بشأن رفع معد
ّ
 عن الخطوات التي ات

ّ
األقل

التواُجد في المنطقة، ويقول: »إذا تّم قبول هذه الشـــروط، فسنرفع العقوبات«. ومع ذلك، تشير مواقف 

 سياسات بايدن لن تكون بعيدة عن سياسة 
َّ

مستشاري بايدن، مثل أنطوني بلينكن وجاك ساليفان إلى أن

ترامب، بل ستستفيد منها)2(.

لها في العملية االنتخابي�ة األمريكية وتقويض ثقة 
ُّ

د بايدن، إيران، حالة انتخابه، على خلفية تدخ
َّ

وقـــد هد

الناخبين.

 من روسيا وإيران بمحاولة 
ٍّ

ل
ُ
ه اتهاًما إلى ك وكان مدير االستخبارات الوطني�ة األمريكية جون راتكليف قد وجَّ

https://bit.ly/3jhftbM،(  صحيفة جوان، بایدن ستاد تهران خود را بست!، )۲۹مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع:)0نوفمبر2020م((

https:// ،2(  وكالة إيرنا، انتخابات آمریکا فرصت خوبی برای بازنگری در سیاست فشار حداکثری است،)۵ آبان ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع: )0 نوفمبر2020م(

bit.ly/3orRMkQ
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طة في هذه العمليات، كما هو  ل في االنتخابات، وقد حجبت الواليات المتحدة عشرات المواقع المتورِّ
ُّ

التدخ

ح في الجدول رقم )1(. إضافة إلى ذلك، تواصل إدارة ترامب إستراتيجية أقصى ضغط تجاه إيران، وفي 
َّ

موض

ا من البنوك والوزارات 
ً

هذا اإلطار أعلنت الواليات المتحدة عن حزمة عقوباٍت جديدة طالت بعضها عدد

 عن 
ً

والشركات والشـــخصيات في الداخل، بغرض حرمان إيران من الحصول على الُعملة األجنبي�ة، فضال

 
َّ

ح وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو بأن عرقلة تجارتها مع العالم، بل دفع اقتصادها نحو االنهيار. وقد صرَّ

هذه الضغوط تهدف إلى الوصول إلى اتفاق شامل)1(.

فت الواليات المتحدة جهودها لعزل إيران على الصعيدين اإلقليمي والدولي، حيث شـــملت 
َّ
كما كث

م الدعم إليران من أجل مساعدتها في التحاُيل على 
ِّ

العقوبات كيانات وشـــركات وشخصيات في الخارج تقد

العقوبات. وِمن بين أهّم العقوبات تلك التي طالت السفير اإليراني في العراق، وعقوبات على شركات صيني�ة 

طوا في انتهاك برنامج العقوبات  وسنغافورية، وشركات في هونج كونج، وشركات وأشخاص أمريكيين تورَّ

ح بالتفصيل في الجدول رقم )1(.
َّ

األمريكية، كما هو موض

ط في أّي عملية بيع أسلحة إليران، وذلك  ها ستعاقب أّي طرف يتورَّ
َّ
دت الواليات المتحدة أن

َّ
كذلك، أك

مم المتحدة ُرِفع »تلقائًي�ا«. 
ُ
 حظر شراء وبيع األسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها األ

َّ
دت طهران أن

َّ
بعدما أك

ة الستخدام ُسلطاتها الوطني�ة لفرض عقوبات 
َّ

: »الواليات المتحدة مستعد
َّ

وفي هذا الصدد، قال بومبيو إن

على أّي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران«)2(.

وفي سياٍق متصل، تعمل الواليات المتحدة على عرقلة طلب إيران مساعدات من البنك الدولي بحجة 

رت مجموعة العمل المالي )FATF( خالل جمعيتها  ا، قرَّ
ً

مواجهـــة أزمة كورونا. وضمن الضغوط الدولية أيض

 على الدول 
ً

ة المنعقدة في 21-)2 أكتوبر إبقاء إيران على قائمتها السوداء، وفرض قيوٍد أكثر صرامة العامَّ

التي ال تتعاون في غســـيل األموال وتمويل اإلرهاب، وال تزال الواليات المتحدة تضغـــط على بعض الدول 

لعدم اإلفراج عن األرصدة المالية اإليراني�ة المتراكمة من تعاُمالت مالية سابقة، كتلك الموجودة لدى كوريا 

الجنوبي�ة))(.

https:// ،(  وكالة خانه ملت، اظهارات ضدایرانی پمپئو بخشی از پازل ایران هراسی در منطقه است، )399)/25/7ه.ش(، تاريخ االطالع:)0 نوفمبر2020م((

bit.ly/3j6RXxX

https://bit. ،8) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع:)0نوفمبر2020م( ،الواليات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على أي عملية بيع أســـلحة إليران ،i24news  )2(

ly/35Z9svu

)3(  وكالة إرنـــا، ربیعی: از روشـــنگری های رهبـــر انقالب سپاســـگزاریم/ هجمه های اخیر انســـجام ملی را نشـــانه گرفته بـــود، )۶ آبـــان ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ 

https://bit.ly/3oz2GVG،االطالع:)0نوفمبر2020م

https://bit.ly/35Z9svu
https://bit.ly/35Z9svu
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2م 0 2 جدول رقم )1(: الضغوط واإلجراءات األمريكية على إيران خالل شهر أكتوبر 0

العقوباتالتاريخ

0) سبتمرب
إغالق 0)1 حساًبا على »تويرت« بدعوى التأثري على 

الناخبني األمريكيني

06 أكتوبر
ُحكم قضايئ بتعويض عائلة اجلاسوس األمريكي 

املفقود روبرت ليفينسون

07 أكتوبر

ا ملواقع إلكرتوني�ة، 
ً

حجبت وزارة العدل 92 نطاق

 إيران تستخدمها، للتأثري على السياسة 
َّ

بدعوى أن

الداخلية واخلارجية للواليات املتحدة، وأضافت 

 88 موقعا آخًرا تضمنت مواقع 
َّ

وزارة العدل أن

إخبارية لـ »بروباغندا إيراني�ة تستهدف أوروبا 

الغربي�ة والشرق األوسط وجنوب غرب آسيا«

08 أكتوبر
�ا إىل قائمة الشركات اخلاضعة  ا إيرانيًّ

ً
إضافة 18 بنك

صول األجنبي�ة
ُ
لعقوبات مكتب مراقبة األ

15 أكتوبر

 املواطن اإليراين سجاد شهيديان 
ّ

ُحكم قضايئ ضد

لدوره يف إجراء معامالٍت مالية تنتهك العقوبات 

 إيران
ّ

األمريكية ضد

19 أكتوبر

عقوبات على اثنني من املواطنني اإليرانيني، وأربع 

لتني يف هونغ كونغ  شركات صيني�ة، وشركتني مسجَّ

 إيران
ّ

النتهاكها العقوبات األمريكية ضد

21 أكتوبر

فرضت وزارة اخلزانة األمريكية غرامة على شركة 

همة انتهاك 
ُ

»بيكشاير هاثاوي« األمريكية بت

العقوبات املفروضة على إيران

)2 أكتوبر

وضع سفري إيران لدى بغداد إيرج مسجدي على 

قائمة العقوبات؛ بسبب عالقته بفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري
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العقوباتالتاريخ

)2 أكتوبر

سات إعالم إيراني�ة هي: شركة  إضافة ثالث مؤسَّ

»بي�ان لإلعالم«، و»االحتاد الدويل لإلعالم 

االفرتايض«، و»االحتاد اإلساليم لإلذاعة 

والتليفزيون«، إىل قائمة العقوبات، وحتديث 

معلومات العقوبات املرتبطة باحلرس الثوري وفيلق 

القدس، بدعوى محاولة التأثري على االنتخابات 

األمريكية

26 أكتوبر

فط اإليراني�ة، ووزير 
ِّ
عقوبات جديدة على وزارة الن

فط الوطني�ة اإليراني�ة، والشركة 
ِّ
فط، وشركة الن

ِّ
الن

فط وسفينتني 
ِّ
الوطني�ة اإليراني�ة لناقالت الن

وثماني�ة أشخاص بدعوى ارتب�اطها بفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري

29 أكتوبر

ة أشخاص وشركات إيراني�ة وصيني�ة 
َّ

حظر عد

طة يف جتارة املواد البرتوكيماوية  وسنغافورية متورِّ

اإليراني�ة

المصدر: إعداد وحدة الدارسات اإلقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات اإليراني�ة »رصانة«.

ثانًيا: الموقف اإليراني من االنتخابات األمريكية وِخيارات مواجهة الضغوط
ل في االنتخابات، وأفادت مواقف المســؤولين واإلعالم 

ُّ
عاءات األمريكية بالتدخ

ّ
اعترضــت إيران على االد

ج عنها سيكون وثيق الصلة باألوضاع التي 
ُ

 ما ســينت
َّ

ية نت�ائج هذه االنتخابات، باعتب�ار أن اإليراني بمدى أهمِّ

 إيران، ومسألة االتفاق 
ّ

حين بشأن التعاطي مع ِملف
َّ

ما مع التب�اُين في برنامج المرش تعيشــها طهران، وال ســيَّ

حين سيكون 
َّ

ا، والعقوبات األمريكية. وعلى الرغم من وجود انقساٍم داخل إيران بشأن أّي المرش
ً

النووي تحديد

 سياســة الواليات 
َّ

ـرى البعض وجود فــارٍق بيــن الديمقراطيين والجمهوريين، وأن وجــوده أفضــل، حيث ال ـي

مَّ قد يبقى ترامب وتستمّر ضغوطه، أو أن يأتي بايدن وينتهج 
َ
ر، وِمن ث المتحدة على مدى أربعين عاًما لم تتغيَّ

ا من الوضع الصعب واألزمة االقتصادية التي تعيشها 
ً

سياســة ال تختلف كثيًرا عن سياسة ترامب، مستفيد

ف من وطأة األزمة التي تُمّر بها إيران.
ِّ

 بايدن قد يرفع العقوبات ويخف
َّ

لون على أن إيران، لكن هناك آخرون يعوِّ

ت العقوبات األمريكية الجديدة إلى فرض 
َّ

 األوضاع عشية االنتخابات تزداد سوًءا، وقد أد
َّ

لكن الواقع أن

 في 
ً

ل صعوبة بالغة على تجارتهـــا الدولية، خاّصة
ِّ

شـــك
ُ

ها ت
َّ
عي طهران أن

ّ
مزيٍد من الضغوط على النظام، وتد

 لها أبعاد انتخابي�ة خاّصة بالرئيس ترامب. ورغم 
َّ

مجال الســـلع اإلنســـاني�ة مثل: الغذاء والدواء، كما ترى أن

دة؛   في حالة إعادة أموال إيران المجمَّ
ّ

ا بخيار المواجهة، ويرفض التفاُوض إال
ً
ك  النظام ما يزال متمسِّ

َّ
ذلك، فإن
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والعودة إلى االتفاق النووي، والوفاء األمريكي برفع العقوبات)1(.

ر عنه نت�ائج االنتخابات، تت�ابع إيران إستراتيجيتها 
ُ

ٍق لتسوية الخالفات وانتظار ما تسف
ُ
ف

ُ
ومع عدم وجود أ

كت طهران للضغط على الدول التي لديها أرصدة إيراني�ة محجوزة بســـبب  لمواجهة الضغوط، حيث تحرَّ

الضغوط األمريكية، ككوريا الجنوبي�ة وغيرها من الدول التي أبدت موافقة على إيجاد حلول لتلك المشـــكلة، 

لت في هذا السياق التفاق مع العراق لإلفراج عن خمسة مليارات  ومنها تصدير سلع غير محظورة إليران، وتوصَّ

دة في سائر الدول)2(.  لدى إيران 80 مليار دوالر من الُعملة الصعبة المجمَّ
َّ

دوالر من أرصدتها، ومعلوم أن

ك إيران 
ُ
وقد ناقشـــت الحكومة خطًطا لتفادي العقوبات األمريكية على القطاع المصرفي، حيث تمل

 عن وجود نمط جديد من العالقات 
ً

خطًطا وخبرات ســـابقة للتعاُمل مع هذه النوعية من العقوبات، فضال

ه نحو الُعمالت المشتركة واتفاقيات مالية وُســـُبل نقل جديدة. وتشير  المالية مع الصين وروسيا، والتوجُّ

فطية قد زادت خالل الفترة األخيرة، كما زادت صادرات البتروكيماويات 
ِّ
 صادرات إيران الن

َّ
التقديرات إلى أن

فطية))(.
ِّ
ات الن

ّ
والمشتق

ما  ا«، وال سيَّ
ً

ه شرق »التوجُّ يه بـِ ه سياســـاتها نحو ما تســـمِّ  إيران خالل الفترة الماضية توجِّ
َّ

ومن الواضح أن

جاه نحو تعزيز شـــراكة إيران مع اتحاد أوراسيا ومنطقة آسيا الوسطى، وذلك من خالل اتفاقيات تجارية 
ّ
االت

 عن تطوير العالقات مع الصين، التي زارها ظريف 
ً

واتفاقيات لتعزيز التعاون في عدد من المجاالت، فضال

 عن سعي إيران التفاق مع روسيا بشأن النظام القانوني لبحر 
ً

لمناقشة تطبيق اتفاقية الشراكة الشاملة، فضال

قزوين واالســـتفادة من مواقف البلدين المناهضين للسياسة األمريكية تجاه إيران)4(. وقد أبدى المسؤولون 

 في تعزيز الصادرات في مجال السالح والتجهيزات لتوفير الُعملة الصعبة، وكذلك توفير 
ً

اإليرانيون رغبة

بعض المنتجات الدفاعية من روسيا والصين)5(.

وعلـــى صعيد متصل، تدعم إيران خططها لمواجهة الضغوط األمريكية عبر الحفـــاظ على عالقتها مع 

 
ٌ

د موقعين كان هناك شكوك
ُّ

ية، حيث سمحت الحكومة اإليراني�ة للوكالة بتفق الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

د 
ِّ

 هذا التعاون اإليراني يب�د
َّ

دة، وأفاد بأن بشـــأنهما. وقد وصف مدير الوكالة رافائي�ل غروسي هذه الخطوة بالجيِّ

))(  كالة خانه ملت، بدعهدی آمریکایی ها در برجام، روزنه های احتمال مذاکره تهران - واشنگتن را از بین برد، )399)/25/7ه.ش(، تاريخ االطالع:)0نوفمبر2020م، 

https://bit.ly/30VWXz0

https://bit.ly/2TncQu9 ،2(  وكالة أنب�اء مهر، احتمال آزادسازی منابع ارزی کشورمان در عراق باالست، )۳۰ مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع:)0نوفمبر2020م(

https://bit.ly/2J82WL7 ،3(  وكالة إيلنا، صادرات ۲.۸ میلیارد دالر مواد پتروشیمی و پایه نفتی، )۱۳۹۹/۰۸/۰۶(، تاريخ االطالع:)0نوفمبر2020م(

https://bit. ،4(  وكالة إيرنا، خطیب زاده: محدودیت های تســـلیحاتی ایران ۲۷ مهر پایـــان می یابد، )۲۱مهـــر۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع:)0 نوفمبـــر2020م(

ly/3nK3iHF

https://bit. ،5(  وكالة نادي الصحفيين الشباب، به دنب�ال صادرات محصوالت دفاعی خود هســـتیم، )۲۱مهر۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع:)0 نوفمبر2020م(

ly/3lzWQ4g

https://bit.ly/30VWXz0
https://bit.ly/3nK3iHF
https://bit.ly/3nK3iHF
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مخاوف األطراف األوروبي�ة، ويحافـــظ على موقفها من االتفاق النووي، وعدم مســـايرة الواليات المتحدة. 

رة للطرد المركزي تحت  ة تجميع متطوِّ  إيران تبني محطَّ
َّ

دتها الوكالة الدولية بأن
َّ

ومع ذلك، أشارت تقارير أك

ة في هجوم في الصيف الماضي)1(. األرض، بعد انفجار محطَّ

�ا  ا قانونيًّ
ً
ا وكيان

ً
رات بمالحقة 45 فرد

ِّ
وفي مقابل العقوبات األمريكية، أصدرت الحكومة اإليراني�ة مذك

 الشـــعب اإليراني، باإلضافة إلى فرض عقوباٍت على السفير األمريكي 
ّ

طين في العقوبات ضد ا متورِّ أمريكيًّ

في العراق بدعوى دوره في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني))2((.

ثالًثا: النتائج والتداعيات
م األوضاع بصورة غير مسبوقة، حيث 

ُ
تها إدارة ترامب إلى تفاق

َّ
ت إستراتيجية الضغوط القصوى التي تبن

َّ
أد

خرى، وذلك على 
ُ
 أ

ً
ة انخفضــت الصادرات إلى قرابــة 60%))(، وعادت االحتجاجات الفئوية إلــى الظهور مرَّ

خاذ 
ّ
خذتها الحكومة للســيطرة على تراُجع سعر الصرف، ومحاولة ات

ّ
دة التي ات

َّ
الرغم من اإلجراءات المتعد

ما على  عة لتعزيز الصادرات، وســوف تسهم العقوبات الجديدة في مزيد من المشكالت، وال سيَّ تدابير متنوِّ

الجانب االقتصادي.

ها هزيمة دبلوماسية للواليات 
ُ

ن رفع القيود التسليحية بصورة تلقائي�ة، وتُعد  إيران تثمِّ
َّ

وعلى الرغم من أن

ها تدرك حجم العقبات أمام شراء أو بيع األسلحة، حيث 
َّ
 إيران، غير أن

ّ
ا عن ِملف المتحدة ونجاح في عزلها دوليًّ

ب األمريكي لها من خالل ترسانة من القوانين واإلجراءات  ل تلك القضية أولوية أمريكية، وقد تّم التحسُّ
ِّ
تمث

حادية الجانب؛ لمعاقبة أّي طرف ينتهك الحظر األمريكي الخاّص على مبيعات الســـالح إليران، وقد ال 
ُ
أ

ض  لبات تطوير ترســـانة أسلحتها؛ خشية التعرُّ تسعف روسيا أو الصين إيران في الحصول على بعض متطَّ

للعقوبات األمريكية.

ُخالصــــة
ة للعالقات األمريكية-اإليراني�ة كانت هي التصعيد   السمة العامَّ

َّ
مع اقتراب نهاية الوالية األولى لترامب، فإن

ى عشية االنتخابات األمريكية في الثالث من نوفمبر 2020م. 
ّ
ف حت

َّ
المستمّر، هذا التصعيد الذي لم يتوق

ع في 
َّ

 ترامب كان يتوق
ّ

ى إن
ّ
وقــد نتــج عن هــذا التصعيد جملة مــن الضغوط غير المســبوقة على إيران، حت

غضون أسابيع من فوزه أن ترضخ إيران وتستجيب للمطالب األمريكية. أما بايدن فسيجد في إستراتيجية 

م 
ِّ

ه لن يقد
ّ
 لمســاومة إيران أو اإلبقاء على الضغوط، إذ أن

ً
الضغوط األمريكية التي صاغتها إدارة ترامب فرصة

الت مّجاني�ة إليران، وســيكون على رأس أولوياته بالنسبة إليران القضايا الرئيسة التي كان ترامب يسعى 
ُ
تن�از

، ومعالجة قضية الصواريخ الباليستي�ة، وتعديل 
ً

لمعالجتها، وهي تعديل االتفاق النووي وجعله أكثر شموال

سات ُصنع القرار في الواليات المتحدة   رئيًسا لمؤسَّ
ً

سلوك إيران اإلقليمي، حيث باتت تلك القضايا شاغال

ولُحلفائها اإلقليميين.

JON GAMBRELL, Satellite photos show construction at Iran nuclear site,)October 28, 2020(, accessed on: Nov.(  )((

https://bit.ly/3oF06NU

https://bit.ly/3jUNDmE ،2(  وكالة ايسنا، تحریم ۴۵ دیپلمات و افسر اطالعاتی آمریکایی، )۲۰ مهر ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ االطالع:)0 نوفمبر2020م(

https://bit.ly/2TBqjPv ،3( )) راديو فردا، کاهش ۵۸ درصدی صادرات ایران به چین، )۰۴آبان ۱۳۹۹ه.ش( تاريخ االطالع:)0 نوفمبر2020م(
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إيـــران وروسيــا

الت في سيادة الواليات المتحدة 
ُّ

دة تدور حول التدخ
ِّ

هامات أمريكية متعد
ّ
في وقت تواجه فيه روسيا وإيران ات

 من الدولتين إلى تحقيق مكاسب سياسية 
ٌّ

ل
ُ
ومحاولة التالُعب بنت�ائج االنتخابات الرئاسية هناك، سعت ك

هامات األمريكية، في نطاق العالقة 
ّ
ا عن الصخب الدولي المواكب لالت

ً
وعسكرية خالل شهر أكتوبر، بعيد

ز المحورين التاليين: إمكاني�ة بيع السالح إليران، ومساعي تهدئة األطراف المتن�ازعة  الثن�ائي�ة بينهما وفي حيِّ

في قضية ناغورني كاراباخ.

أواًل: إمكانية بيع السالح إليران
بعد انقضاء حظر السالح على إيران في الثامن عشر من أكتوبر، تعالت األصوات اإليراني�ة تب�اهًيا بـ »انتصار« 

 تعبيرهم، والناجمة عن معارضة دولية؛ 
َّ

سياسة بالدهم الدولية، في مقابل »الهزيمة« األمريكية، على حد

ذ الشهر الماضي، »السناب 
َ

خ
ّ
أوروبي�ة وروسية وصيني�ة، للمسعى األمريكي لتمديد الحظر، أو لإلجراء الُمت

ا على  بــ�ة دوليًّ
ِّ
ـران. ورغم ضبابيــ�ة النت�ائج المترت ممية على إـي

ُ
باك«، والرامــي إلى إعادة فــرض العقوبات األ

ى اللحظة وتأكيد إدارة ترامب على شرعية اإلجراء 
ّ
ل ِمن ِقَبل الواليات المتحدة حت »السناب باك« الُمفعَّ

 سفير إيران لدى روسيا كاظم جاللي اعتبر عبر حسابه في »تويتر« الثامن 
َّ

 أن
ّ

وعزمها على معاقبة مخالفيه، إال

حادية الجانب«))(.
ُ
عشر من شهر أكتوبر يوم انتصار الدبلوماسية الدولية على سياسة الواليات المتحدة »أ

مت لروســـيا قبل إعادة فرض 
َّ

إيران في أمسَّ الحاجة لتطوير ترســـانتها العسكرّية، وقد سبق لها أن قد

رة والمقاتالت  لة اشتملت على األســـلحة النوعية والمنظومات المتطوِّ العقوبات األمريكية قائمة مطوَّ

الحديث�ة التي تبتغي شـــرائها، وذلك ضمن زيارة وزير الدفاع اإليراني آنذاك، حسين دهقان، إلى موسكو في 

د   إيران بمجرَّ
َّ

نت وكالة استخبارات الدفاع األمريكية في تقريٍر صادٍر لها في عام 2019م بأن عام 2016م)2(. تكهَّ

ممي ستسارع إلى اقتن�اء مجموعة من التقني�ات واألسلحة الروسية، من 
ُ
حلول تاريخ انقضاء حظر األسلحة األ

ضمنها مقاتالت Su-0)((، وطائرات التدريب )Yak-0)1(، ودّبابات )T-90(، وأنظمة الدفاع الصاروخي 

لة للدفاع الساحلي))(.
ّ

))S-400 أرض-جو، وأنظمة صواريخ )Bastion( المتنق

 من أبرز المعارضين لقرار الواليات المتحدة تفعيل »السناب باك«، وتحذو 
ّ

َعد
ُ

 روسيا ت
َّ

في المقابل، فإن

رة. فمنذ  الن الوجهتان األساسيت�ان إليران في مسألة تحصيل األسلحة المتطوِّ
ِّ
حذوها الصين، والدولتان تشك

بداية هذا الشـــهر والتصريحات والتحليالت تتوالى إزاء إمكاني�ة بيع روسيا األسلحة إلى إيران، وبدايتها كانت 

 الكرملين ال يرى مانًعا 
َّ

مع السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، في الخامس من أكتوبر، حيث أوضح أن

قانونًي�ا أو دولًيا أمام بيع الســـالح إليران، وبالتالي فاحتمالية بيع النظام الدفاعي الصاروخي الروسي من طراز 

https:// ،(  وكالة أنب�اء إيسنا، کاظم جاللی : ۱۸ اکتبر روز پیروزی دیپلماسی بر یک جانب�ه گرایی است، )8) أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 26 أكتوبر 2020م((

bit.ly/2FEizsp

 Nicole Grajewski, ”Beyond Arms Embargo, Obstacles Remain to Iran’s Acquisition of Russian Weapons,“ Russia Matters, (5 Oct, 2020,   )2(

accessed: 03 Nov, 2020, https://bit.ly/3kSzeHX

)3(  ”Iran Military Power,“ Defense Intelligence Agency, US, August 20(9, accessed: 30 Oct, 2020, https://bit.ly/3mPjl62

https://bit.ly/2FEizsp
https://bit.ly/2FEizsp
https://bit.ly/3kSzeHX
https://bit.ly/3mPjl62
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)S-400( واردة)1(.

 القرار التنفيذي األمريكي 
َّ

وقبل الخوض في مدى إمكاني�ة بيع روســـيا السالح إليران، يجدر التنويه إلى أن

9)1، والذي بموجبه تســـعى إدارة ترامب إلى معاقبة من يشـــارك في »إمداد وبيع ونقل األســـلحة  رقـــم 49

ا أمام الجانب الروســـي، خصوًصا إذا ما أخذنـــا باالعتب�ار وجود 
ً

ـــل عائق
َّ
التقليدية مـــن وإلى إيران«)2(، ال يمث

عقوبات أمريكية سابقة على وزارة الدفاع الروسية على خلفية استحواذ روسيا لشبه جزيرة القرم »الكريميا« 

 بالتزامها بالتعاون 
ً

ا بالنسبة لإلدارة الروسية، التي أدلت صراحة
ً

ل تهديد
ِّ
األوكراني�ة، وبالتالي فالقرار ال يشـــك

العسكري مع إيران، وإمكاني�ة بيعها السالح.

ة بمشـــتريات الســـالح؛   الجانب الروســـي لن يقوم بتلبي�ة الطلبات اإليراني�ة الخاصَّ
َّ

ومع هـــذا، نري أن

لألسباب التالية:

رة، التي يصل بعضها . 1 درة االقتصادية اإليراني�ة وعجزها عن اإليفاء بمبالغ عقود الســـالح المتطوِّ
ُ

انعدام الق

 الجانب الروسي لن يقبل بغير النقد، حيث سبق له أن رفض المطالب 
َّ

إلى مليارات الدوالرات، وال سّيما أن

اإليراني�ة إلتمام صفقات سالح بوعود تسديد آجلة))(.

ر على عالقاتها الثن�ائي�ة مع بلدان إقليم الشرق األوسط، . 2
ِّ
قرار بيع الســـالح إليران بالنســـبة إلى روســـيا يؤث

له ذلك على مستوى العالقة اآلخذة في 
ِّ

ا، وما يشك لذلك هي ال تغفل عن مساوئ تمكين إيران عسكريًّ

التصاُعد اإليجابي مع بلدان الخليج، مثل السعودية واإلمارات اللتان تحظيان باهتمام كبير في اإلستراتيجية 

 التقدير الروسي للعالقة مع دول 
َّ

االقتصادية الروسية. وهي كذلك تراعي المخاوف اإلسرائيلية. بالطبع فإن

ا من إجراء صفقات عســـكرية مع إيران، لذلك من الُمحتَمل بحسب الخبير 
ً
اإلقليم الفاعلة لن يمنعها بت�ات

في مجلس الشؤون الدولية الروسية، كيريل سيمينوف، أن تقتصر روسيا في مبيعاتها إليران على أسلحة 

 على األنظمة 
ً

ي )TOR-M1( ودّبابات )T90 و BMP-)(، عالوة دفاعية، مثل )S-00)( وأنظمة الدفـــاع الجوِّ

المدفعية ومدافع الهاون)4(.

ا، والتصريـــح بعزمها عصيان  َرص إدانة الواليات المتحـــدة دوليًّ
ُ

 روســـيا رغـــم انتهازها لف
َّ

بالمجمل، فإن

ن من صورتها ككيان ملتزم  حادية« ُبغية تحقيق مكاسب سياسية تحسِّ
ُ
المطالب واإلجراءات األمريكية »األ

 هذه الظروف بمعزٍل عن معالجتها للحيثي�ات والحسابات 
ّ

ل
ُ
ها تتعاطى مع ك

َّ
 أن

ّ
بالقرارات والمواثيق الدولية، إال

ها ســـتمتنع عن المســـارعة في عقد 
َّ
رة. وعليه، فإن  بقضية إمداد إيران باألســـلحة المتطوِّ

ً
صلـــة مباشـــرة

ّ
المت

ة؛ عجز إيران االقتصادي واستحالة  صفقات التسليح واإلمداد إليران، آخذة في االعتب�ار ثالثة سياقات مهمَّ

ا بالوقت الراهن، وخطورة مشاركة التقني�ات الروسية الحّساسة مع غريٍم تاريخي 
ً

استيفاء مبالغ العقود نقد

ت لم يرتِق لمستوى الشريك اإلســـتراتيجي، وأخًيرا مآالت هذا القرار الســـلبي�ة على مستوى 
َّ

وحليف مؤق

ة بدواعي تحسين أواصر الشراكة واإلبقاء على مستويات 
َّ

العالقة مع دول اإلقليم، التي تكترث روسيا بشد

ق المتصاعدة معها.
ُ
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)4(  Nicole Grajewski, ”Beyond Arms Embargo, Obstacles Remain to Iran’s Acquisition of Russian Weapons,“ Russia Matters, (5 Oct, 2020, 

accessed: 03 Nov, 2020, https://bit.ly/3kSzeHX .
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ثانًيا: تداعيات الصراع األذربيجاني-األرميني في ظّل العالقة الروسية-اإليرانية
ينطوي الصراع األذربيجاني-األرميني على تشــاُبكاٍت للعديد من القضايا الجيو-سياســية الحّساســة، 

 األطراف الدولية المتداخلة تشمل روسيا وتركيا كدول داعمة للُحلفاء المتن�ازعين، روسيا بانحياز 
َّ

السيما أن

ا 
ً

ا على القواسم المشتركة الديني�ة والعرقية، وتركيا في المعسكر المضاد حليف
ً

عسكري تجاه أرميني�ا عطف

ية مع كال  ا برِّ
ً

ا أواصر الدين واللغة والِعرق. إيران من جهتها تتقاسم حدود
ً

ألذربيجان، التي تربطها بها أيض

الطرفيــن المتن�ازعين، ويت�داخل العرقين األذري واألرمني ضمن النســيج المجتمعي اإليراني.

ات الصـــراع وتداعيت�ه، في إطار العالقة الروســـية-اإليراني�ة خالل شـــهر 
ّ

يعالج هذا المحور مســـتجد

التاليين: دين 
َّ

أكتوبر، عبر المحد

اإلستراتيجي. 1 ن 
ُ
التواز موقف إيران ومبادراتها إليجاد 

منذ بداية الصدام ما بين الغريمين أرميني�ا وأذربيجان بنهاية شهر سبتمبر، سارعت الُسلطات اإليراني�ة إلى 

المناشدة بخفض التصعيد والتهدئة الضامنة لالستقرار اإلقليمي. وأكد الرئيس حسن روحاني في تصريح 

 الطرفيــن المتقاتلين على 
َّ

له على ضرورة التزام جميع أطراف اإلقليم بتحقيق الســالم في المنطقة، وحث

التهدئة، مولًيا اهتمامه األكبر إلى ضمان االســتقرار؛ كونه جوهر المطالب اإليراني�ة))(.

وبنهاية شـــهر أكتوبر، بادرت إيران عن طريق مساعد وزير خارجيتها عباس عراقتشي، إلى القيام بجولة 

ل إلى ما أســـمته »ســـالم دائم« في  إقليمية ألطراف النـــزاع؛ ُبغية تقديم مقترحها لحلحلة األزمة والتوصُّ

اإلقليم)2(.

 من 
ِّ

ق إلى ُكل
ِّ
بدأت زيارة عراقتشـــي في السابع والعشرين إلى باكو عاصمة أذربيجان، قبل أن يحل

نت المبادرة اإليراني�ة، بحسب عراقتشي، على عناصر جوهرية منها: إنهاء  أرميني�ا وروسيا وتركيا. وقد تضمَّ

يات والحقوق اإلنســـاني�ة، 
ِّ
االحتالل األرميني لألراضي األذرية جنًب�ا إلى جنب مع الحفاظ على حقوق األقل

 عن منع الـــدول غير اإلقليمية 
ً

رة في المنطقة، فضال
ِّ
والجلوس على طاولة الحوار بمســـاعدة الـــدول المؤث

ل. تأتي المبادرة اإليراني�ة في ســـياق انتقادها لمخرجات اجتماعات مجموعة »مينسك«، التي 
ُّ

من التدخ

سها الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا.
ّ
تترأ

الروسية-االيراني�ة. 2 العالقة  جاهات 
ّ
روسيا وتركيا وات صدام 

 الطرفين 
ّ

ت لفتــرة طويلة تُمــد
َّ
تلعــب روســيا دوًرا محورًيــا فــي الصــراع األذربيجاني-األرميني، حيث ظل

ها تنحاز نوًعــا ما باتجاه الطرف األرميني. 
َّ
ن القــوى بينهما، بيــ�د أن

ً
بالســالح، وتحــاول المحافظــة على تواز

زه انتشار القّوات الروسية بشكٍل دائم في 
ِّ
ع في عام 0)20م مع أرميني�ا، يعز

َّ
فروسيا لديها اتفاق أمني موق

األراضي األرميني�ة)3(، واحتفاظ روســيا بقاعدة عســكرية في منطقة غيومري شمال غرب أرميني�ا. الرئيس 

 الضمانات الروســية األمنّيــ�ة ألرميني�ا ال 
َّ

الروســي فالديميــر بوتين أعرب مــع بداية انــدالع القتال عــن أن

ا في الوقت ذاته التزام بالده التام وحرصها دائًما على الوفاء 
ً

د
ِّ

تشمل منطقة النزاع، ناغورني كاراباخ، ومؤك

األمنّي�ة)4(. اتفاقاتها  بمقتضيات 

)((  Alex Lantier, ”Turkey backs Azeri offensive on Armenia as Russia, Iran warn of escalation,“ World Socialist Web Site, 07 Oct, 2020, 

accessed: 0( Nov, 2020, https://bit.ly/3ejI6Eo .

)2(  ”Iran Proposes Initiative for ‘Lasting Peace’ in Nagorno-Karabakh,“ Financial Tribune, 28 Oct, 2020, accessed: 02 Nov, 2020, https://

bit.ly/37Xx6v8 .

 المعهد الدولي للدراســـات اإليراني�ة »رصانة«، التصعيد اآلذربيجاني – األرميني وأثُره على قضايا الشرق األوسط، ))0 أكتوبر 2020م(، تاريخ االطالع: 30  )3(

https://bit.ly/3elOSJt ،أكتوبر 2020م

)4(  Alex Lantier, ”Turkey backs Azeri offensive on Armenia as Russia, Iran warn of escalation,“ World Socialist Web Site, 07 Oct, 2020, 

accessed: 0( Nov, 2020, https://bit.ly/3ejI6Eo .

https://bit.ly/3ejI6Eo
https://bit.ly/37Xx6v8
https://bit.ly/37Xx6v8
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https://bit.ly/3ejI6Eo


49 تقريرالحالة اإليرانية
أكتوبـر ٢٠٢٠

روســـيا تأخذ منطقة القوقاز كجزء من نطاقها الحيوي، ولها مصالحها االقتصادية مع دول المنطقة، 

وى خارجية تبًعا للصراع األذربيجاني-األرميني، 
ُ

 من إمكاني�ة بسط نفوذها واستعادة هيمنتها دخول ق
ّ

ويحد

 رؤاهم الجيو-سياســـية وتلتقي مصالحهم في 
ُ

فق
ّ
ما الواليات المتحدة وإسرائي�ل وتركيا، الذين تت وال سيَّ

 لروسيا مساٍع مطّردة منذ سنين ومصالح كبرى في ضمان االستقرار في القوقاز 
َّ

دعم أذربيجان. كما أن

 على االستقرار في منطقة بحر قزوين، خصوًصا بعدما تّم الوصول إلى اتفاق تقسيم البحر 
ً

الجنوبي، عالوة

في عام 2018م، بما يشـــمل التشديد على منع القّوات الخارجية عن اإلقليم من االضطالع بمالحة البحر أو 

م بما يزخر به من خيرات. التنعُّ

ا على المشتركات 
ً

رت تركيا وبوضوح عن وقوفها الكامل مع أذربيجان، عطف على الجانب اآلخر، عبَّ

ل لها  اللغوية والعرقية والديني�ة بين البلدين. وتســـعى تركيا إلى خلق واقٍع جديٍد في منطقة القوقاز يسهِّ

ء مكانة إقليمية بارزة تبًعا لتن�امي  تحقيق المكاسب اإلســـتراتيجية عبر بوابة أذربيجان، التي تحفل بتبوُّ

ِي عائدات االستثمار المتالحقة. تركيا في 
ْ
رة وجن لها إلنشاء ُبنًى تحتي�ة متطوِّ فطية، وهو ما خوَّ

ِّ
صادراتها الن

فط والغاز الروسي أو 
ِّ
سعيها لمصالحها الوطني�ة من تدعيم أمن الطاقة التركي، وتقليل اعتماداها على الن

ف الطرفين التفاهمات 
ِّ
الخليجي بوجود البديل األذربيجاني، تخاطر بصدامها المباشر مع روسيا؛ ما قد يكل

ل إليها في سوريا. الًمتوصَّ

ة أكبر في   الطرف التركي يرمي إلى امتالك حصَّ
َّ

ل التركي في الصراع، كما أن
ُّ

روســـيا لم يُرق لها التدخ

مســـاعي التهدئة والوســـاطة بين الطرفين. فمنذ بداية القتال، أبدى الجانب الروسي امتعاضه من وجود 

ًحا إلى نقل تركيـــا لهم إلى منطقـــة النزاع. رئيس  فين ومرتزقة من الشـــرق األوســـط، ملمِّ مقاتلين متطرِّ

فين  االستخبارات الروسية، سيرجي ناريشكين، أعاد التأكيد على مسألة جذب النزاع للمرتزقة والمتطرِّ

ى اآلالف من الراديكاليين يأملون في كســـب المال في حرب 
ّ
ث عن المئات وحت

َّ
بقوله »نحن نتحد

كاراباخ”))1((.

د الدولي 
ِّ

فه نزاع ناغورني كاراباخ، بما فيه المهد
َّ
وبمجمل األمر؛ فالتشاُبك الجيو-سياســـي الذي خل

ف المصلحة اإلسرائيلية-األمريكية-التركية مع أذربيجان، 
ُ
ل بتحال

ِّ
إليران وروسيا على السواء والمتمث

َرًصا لتعزيز العالقة الروســـية-اإليراني�ة، بالقـــدر الذي انطوى عليه 
ُ
 ذا طابع ثن�ائي يحمـــل في طّياته ف

ّ
ُيَعـــد

ق فرصة سانحة إليران لتعزيز 
ُ
دات ومخاطر على البلدين. فحدوث التب�اُعد بين روسيا وتركيا يخل

ِّ
من مهد

، وثانًي�ا على مستوى مجابهة الحلف الدولي المحيط بالمعسكر 
ً

 الســـوري أّوال
ّ

تعاونها مع روسيا في الِملف

 التصعيد الدولي في مناطق النزاع التي تضطلع بها قّوات روسيا وإيران، قد يدفع 
َّ

ما أن األذربيجاني، وال سيَّ

بروسيا إلى إعادة النظر في جدوى التفاُهمات مع تركيا والعدول إلى تعميق العالقة مع إيران. الجمهورية 

ي النفس بالحصول على 
ِّ
ها في الوقت الراهن تمن

ّ
اإليراني�ة ال ترى نفسها كحليٍف إستراتيجي لروسيا، لكن

ية المتهالكة. ر، ُبغية تدعيم ترسانتها وتحديث منظوماتها الدفاعية والجوِّ السالح الروســـي المتطوِّ

ُخالصـــة
ــة في ضوء العالقة اإليراني�ة-الروســية مــن خالل محورين  يســتقصي هذا الجزء مجريات األحداث الهامَّ

رئيسين؛ إمكاني�ة بيع السالح الروسي إليران، وتبعات قضية ناغورني كاراباخ. المحور األّول ينتهي إلى 

ا 
ً

 عن قراءتها لعجز إيران عن اإليفاء نقد
ً

هها لتشاُبكات القضايا الجيو-سياســية، فضال ل روســيا وتنبُّ
ُّ

تعق

)((  Nvard Hovhannisyan, Nailia Bagirova, ”Russia warns that Nagorno-Karabakh could become Islamist militant stronghold,“ Reuters, 06 

Oct, 2020, accessed: 0( Nov, 2020, https://reut.rs/3865T9B .

https://reut.rs/3865T9B
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َرص تعزيز العالقة اإليراني�ة-الروسية 
ُ
بقيم عقود التســليح الباهظة. أّما المحور الثاني فيلقي الضوء على ف

فه، وبهدف مناهضة المعسكر اإلسرائيلي-
ِّ
كنتيجة لتشــاُبك األحداث والتصعيد الدولي الذي قد تخل

ا للمصالح القومية 
ً

د
ِّ

 الدول الثالث كانت وال تزال مهد
َّ

ما أن التركي-األمريكي الداعم ألذربيجان، وال ســيَّ

 من روسيا وإيران.
ٍّ

ل
ُ
لك



تقـريـــر الحـالــــة اإليـرانيـــة
أكتوبــر 2020
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