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أواًل: الواليات المتحدة األمريكية

تبــدو مســاحة التغييــر فــي إدارة جــو بايــدن أكبــر مــن ســابقتها بســعيها لتجســيد الفكــرة 
الليبراليــة األمريكيــة القائمــة علــى التنــوع

دول  تجــاه  إيــران  وســلوك  هــات  توجُّ لتعديــل  االحتوائيــة  األمريكيــة  السياســة  عــودة 
الصيــن لتشــمل  وامتدادهــا  المنطقــة، 

ســيظلُّ اليميــن الشــعبوي فــي مرحلــِة مــا بعــد ترامــب حاضــًرا كطــرٍف مؤّثــٍر فــي الســاحة 
ة الداخليــة والخارجيــة، ولكــن بصــوٍر أقــّل حــدَّ

دوليٍة جديدة

ا: إيران وتركيا وسياسة األذُرع  ثانيًّ

ج تيــارات اليميــن القومــي والشــعبوي فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة لمخاطــر ازديــاد  تــروِّ
أعــداد المســلمين فــي الغــرب

ــا علــى تجــاُرب الموجــة األولــى مــن االنتفاضــات  لت فصائــل اإلســام السياســي عبًئ  شــكَّ
العربيــة

دات السياسة الدولية في العالم  ستظلُّ قضية مواجهة اإلرهاب إحدى أبرز محدِّ

إيــران وتركيــا أذُرًعــا وأوراَق ضغــٍط  تمتلــُك 
فــي المنطقــة العربية كأحد مصــادر قوتهما 

الدوليــة

تظــلُّ ُفــرص تعديــل الســلوك اإليرانــي عبــر 
تغييــٍر ســلميٍّ داخلــي أصعــَب بكثيــٍر مــن 

التغييــر فــي تركيــا

قراءة في تحوالت 
البيئة اإلستراتيجية الدولية

جائحــة  كشــفتها  كثيــرة  تحــوالٍت  2020م  عــام  فــي  الدوليــة  البيئــة  شــهدت 
»كورونــا«، وتصاُعــد االنقســام بيــن القــوى الدوليــة، والِحــراك الشــعبي فــي 4 

بلــداٍن عربيــة، وإتاحــة ُفــرص التغييــر فــي تركيــا وإيــران. 

ثالًثا: اإلسالم السياسي في بيئٍة
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رابًعا: عالم ما بعد »كورونا«   

ز قوتهــا علــى  نَجحــت الصيــن فــي الســيطرة علــى فيــروس »كورونــا« وهــو مــا ســُيعزِّ
واالقتصاديــة الدوليــة  الســاحة 

سُيقّوي الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي من التحاُلف األنجلو-أمريكي

ا  ــا وعســكريًّ ــة هــي القــوُة العظمــى اقتصاديًّ ــات المتحــدة لســنواٍت مقبل ســتبقى الوالي
ا ــرة سياســيًّ والمؤثِّ

سادًسا: استنتاجات تحليل البيئة اإلستراتيجية الدولية 

ــل عــام 2020م هزيمــًة لــــ »طبعــة ترامــب« دون أن تنتهــي األفــكار الشــعبوية مــن  مثَّ
الواليــات المتحــدة والعالــم

سُيعيد جو بايدن إحياَء السياسات األمريكية االحتوائية تجاَه إيران

أثبــَت »كورونــا« أنَّ الصيــن ســتظلُّ المنافــَس األول للواليــات المتحــدة فــي الســنوات 
القادمــة

ــل عــام 2020م صعــوًدا للبدائــل والرســائل اإلصاحيــة فــي العالــم العربي عبــر التغييرات  مثَّ
التــي حدثــت فــي الجزائر والســودان

ت ظاهــرة اإلرهــاب والهجــرة غيــر النظاميــة كأحــد أزمــات البيئــة الدوليــة لعــام  اســتمرَّ
2020م    

خامًسا: الموجة الثانية من االنتفاضات العربية

ت قضية الهجرة والاجئين حاضرًة بقوة على الساحة الدولية  ظلَّ

بقــاء  مــع  والجزائــر،  الســودان  انتفاضــة  تجربتــي  فــي  الوطنيــة  الدولــة  علــى  الحفــاُظ 
والعــراق لبنــان  فــي  مســيطرًة  الطائفيــة  المنظومــة 

ــة  ــة مــن االنتفاضــات العربي ــدان الموجــِة الثاني ــارات اإلســام السياســي فــي بل ــع تي تراُج
ــى ــِة األول ــًة بالموج مقارن

وحدود تأثيرها في البيئة الدولية



الــشـــــأن الداخلي 

5www.rasanah-iiis.org

الشــأن  صعيــد  علــى  2020م  عــام  تســميُة  يمكُننــا 
واّتجــاه  األزمــات  تعميــِق  بعــاِم  اإليرانــي،  الداخلــي 
الصراعــات  نحــَو  والمجتمعيــة  السياســية  الُقــوى 
المعتدلــة،  للُقــوى  اإلقصــاِء  مــن  ومزيــٍد  الخشــنة 
اء  خبــة الحاكمــة، جــرَّ وزيــادة انعــداِم ثقــِة الجماهيــر بالنُّ
ــدرة النظــام الحاكــم علــى  ــج، وعــدم ُق القمــِع الُممنَه
تقديــم حلــوٍل ناِجعة لألزمــِة االقتصادية الطاحنة التي 
يعيُشها المجتمع اإليراني، وال يشذُّ عن هذه األحكام 
اإليرانيــة،  العســكرية  ســة  المؤسَّ ســوى  ــة،  العامَّ
التــي بــدت فــي منــأى عــن األزمــات االقتصاديــة التــي 
ــع وترســيِخ  يعيُشــها الشــعب، وهــي آخــذٌة فــي التوسُّ
المكانــة السياســية والمجتمعيــة؛ حّتــى باتــت بمثابــِة 
الحقيقيــة  الهمــوم  عــن  جماعــٍة وظيفيــٍة منفصلــة 
للمجتمــع اإليرانــي، ال تأبــُه إاّل لألهــداف التــي صاغهــا 
ــة مــع  ــعية االصطدامي ــة التوسُّ المرشــد، وفــق الرؤي
المحيــط اإلقليمــي والمجتمــع الدولــي علــى الســواء.
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م إيــران علــى المســتوى األيديولوجــي نتاًجــا  لــم تقــدِّ
فقهًيــا ُيذكــر مــن خــال الحــوزة الدينيــة فــي 2020م، 
إذ طفــت علــى الســطح الصراعــات بيــن كبــار رجــال 
واّتهامــاٍت  نزاعــاٍت سياســية  خلفيــة  علــى  الديــن، 
ُمتباَدلــة بينهــم بالفســاد المالــي وضعــف الفقاهــة، 
ُقــم  حوزتــي  بيــن  الصدامــي  التعاطــي  ل  وشــكَّ
ــة خــال العــام،  والنجــف معظــَم النشــاطات الحوزي
بســبب اختــاف رؤيــة ُكلٍّ منهمــا بشــأن المســتقبل 

السياســي للعــراق. 

أّواًل: المرجعّية النجفّية وكبُح النفوذ 
اإليراني 

خب الدينّية وطرائق التعاُمل  ثانًيا: النُّ
مع »كورونا«

ثالًثا: ساُح الفتاوى.. الوالئيون 
واستهداُف األمريكان

رابًعا: إيران ومواجهُة اإلصاح الديني 
في الحوزة 

خاتمة
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الملف األيديولوجي

النفــوذ  وكبــُح  النجفّيــة  المرجعّيــة 
نــي  اإليرا أّواًل:

المسار الدبلوماسيالمسار العسكري

 1 2
الفصائــل  علــى  الضغــط  إلــى  النجــف  ســعت 
المتضخــم،  نفوذهــا  كبــح  الوالئيــة، ومحاولــة 
وإدراجهــا تحــت مظلــة المؤسســات الرســمية 
التابعــة  الفصائــل  انســحبت  لــذا  للدولــة، 
للمرجعيــة مــن الحشــد الشــعبي، فــي محاولــة 
ــل الوالئيــة عــن االســتئثار بالقــرار،  لثنــي الفصائ
وكنــوٍع مــن الضغــط عليهــا للقبــول باالنــدراج 

الدولــة.  مؤسســات  تحــت 
يمكــن القــول علــى الرغــم مــن عــدم التحّقــق 
الكامل لرغبة النجف إال أّن التجاذب والمقاومة 
اإليرانيــة  الضغــوط  وجــه  فــي  ُتبديهــا  التــي 
والنفــوذ المتنامــي مــن الوالئييــن فــي بغــداد، 
ُتغــذي القواعــد الشــعبية المدنيــة والعلمانيــة 
مدنيــة  دســتورية  دولــة  بنــاء  فــي  لاســتمرار 

بعيــدًا عــن التطييــف اإليرانــي. 

مّثلــت لقــاءات المرجعيــة بمســؤولين ُأمميــن 
وغربييــن، فرصــًة إلبداء وجهة نظرها إلى العالم 
الخارجــي، إذ أكــدت مــرارًا علــى حصــر الســاح 
والتبكيــر  الرســمية،  الدولــة  مؤسســات  بيــد 
الدولــي  واإلشــراف  البرلمانيــة،  باالنتخابــات 
المتظاهريــن،  مطالــب  ومشــروعية  عليهــا، 
ممــا أّدى إلــى انزعــاٍج إيرانــّي واضــح مــن تلــك 
ــة، خشــية  اإلســتراتيجية التــي اتبعتهــا المرجعي
تقزيــم فــرص األحــزاب الوالئيــة فــي االنتخابــات 

المقبلــة. 
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خب الدينّية وطرائق التعاُمل مع »كورونا«  النُّ

ثانًيا:

دين  فتُح العتبات بين المؤيِّ
والمعارضين

قـــــــــراُر 
اإلغالق

 1 2
مــع بدايــة جائحــة »كورونــا« اختلفــت الُنخــب 
الدينيــة اإليرانيــة فيمــا بينهــا حــول أولويــة فتــح 

العتبــات أو غلقهــا. 
اســتمّر فتــح العتبــات بنــاًء علــى رغبــة القيــادة 
اإليرانية، لدرجة أن زعم البعض أن تلك العتبات 
محــّل شــفاء مــن األوبئــة واألســقام، ممــا فاقَم 

مــن المشــكلة فــي عمــوم إيــران. 

إثــر ازديــاد جغرافيــا الجائحــة وأعــداد المصابيــن، 
اضطــّرت  الدوليــة،  االنتقــادات  وطــأة  وتحــت 
السلطات اإليرانية إلى غلق العتبات والمراقد، 
وتعطيــل الــدروس الحوزويــة، ثــّم ســرعان مــا 
تــّم إعــادة فتحهــا مــرًة أخــرى باعتبارهــا تجســيدًا 
للمركزيــة اإليرانيــة وشــرعية القيــادة الوالئيــة.  

سالُح الفتاوى.. الوالئيون واستهداُف األمريكان  ثـالًثـا:
الوالئييــن 1 الديــن  رجــال  مــن  عــدٌد  أفتــى 

باســتهداف التواجــد األمريكي فــي العراق.
اســتهداف 2 عــن  إيرانيــون  ساســٌة  تحــدث 

التواجــد الغربــي فــي المنطقــة وليــس فــي 
العــراق فقــط

لممارســة 3 كشــرعنٍة  الفتــاوى  تلــك  تأتــي 
ــوى  ــاب فت ــة فــي ظــّل غي ــل الوالئي الفصائ
ــٍة للضغــط علــى  رســمية للمرشــد، ومحاول
الواليــات المتحــدة لتخفيــف الضغــوط على 
ــك أدواٍت فــي العــراق  ــران باعتبارهــا تمل إي

بإمكانهــا إزعــاج األمريكييــن. 

يبــدو أن الهجمــات علــى البعثــات الغربيــة 4
حيــن  إلــى  الزمــن،  مــن  برهــًة  ســتتوقف 
اتضــاح اإلســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة 

تحــت حكــم جــو بايــدن. 

الخاتمة 
يمكُن الخروج بنتيجتين ُمهّمتين:

حــول  النجفي-اإليرانــي  الصــراع  بقــاُء 
العالــم  فــي  ونفــوذه  الفقيــه  واليــة 
الشــيعي خصوًصا واإلســامي عموًما.

أّي  مــن  اإليرانــي  ــس  والتوجُّ القلــُق 
المســتوى  علــى  إصاحــي  خطــاٍب 
الدينــي، إذ تــرى فيــه الُســلطة تهديــًدا 
إلصــاٍح  وطريًقــا  الرســمّية،  لقراءتهــا 
ــل فــي اإلصــاِح  أشــمَل وأوســع يتمثَّ

العاّمــة. عقــل  وإصــاِح  السياســي 
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 كانــت ســيطرُة المحافظيــن علــى البرلمــان اإليرانــي 
مــع  شــديدة  صراعــاٍت  فــي  ودخولهــم  الجديــد، 
فضــًا  حكومتــه،  ووزراء  روحانــي  حســن  الرئيــس 
ومطالبتهــم  الداخلّيــة  اإلصاحييــن  خافــات  عــن 
التــي  رات  التطــوُّ أهــمِّ  مــن  باالســتقالة،  لروحانــي 
ألقــت بظالهــا علــى ُمجمــل األحــداث التي شــهدتها 

2020م.  فــي  اإليرانيــة  السياســّية  الســاحة 

 1

أّواًل: تمرُحل تهديدات نواب البرلمان 
لروحاني من المساءلة إلى العزل ُثّم 

المحاكمة واإلعدام
ثانًيا: المرشد يقطع الطريق على 

دين ويسلبُهم ممارسة الحق  المتشدِّ
الدستوري

ثالًثا: المواجهة بين الحكومة 
والبرلمان في الملف النووي

رابًعا: رفضُّ الموافقة على الوزراء 
واستجوابهم ساحٌة ُأخرى لتشديد 

الخناق على الحكومة

سيطرُة المحافظين على البرلمان الجديد 
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الملف السياسي

تمرُحــل تهديــدات نــواب البرلمــان لروحانــي مــن المســاءلة إلــى العــزل 
ُثــّم المحاكمــة واإلعــدام أّواًل:

خامًسا: خافاٌت داخلية بين 
اإلصاحيين وانقساماٌت في الموقف 

ِمن روحاني واالنتخابات
سادًسا: مستقبل الوضع السياسي 

في ضوء التجاُذبات السياسّية 
يات الحالية والتحدِّ

البرلمانيــة  االنتخابــات  أفــرزت 
ــدة  ــات جدي ــرة، عــدة توازن األخي
السياســية  الســاحة  علــى 
ســيطرة  أهّمهــا  اإليرانيــة 
البرلمــان  علــى  المحافظيــن 
اإلصاحييــن  وتحــول  الجديــد 
خســارتهم  بعــد  أقليــة  إلــى 
االنتخابيــة. الدوائــر  لمعظــم 

االنتخابــات البرلمانيــة األخيرة 
كانــت األقــل إقبــااًل مــن ِقبــل 
الناخبيــن منــذ انتصــار الثــورة 

ــة. اإليراني

فــي  ســاهمت  عوامــل  عــدة 
لهــذه  اإلصاحييــن  خســارة 
انكمــاش  منهــا:  االنتخابــات، 
المشروع اإلصاحي، والخافات 
المشــاركة فــي  حــول  الداخليــة 
االنتخابــات، واإلقصــاء الجماعــي 
مرحلــة  خــال  لإلصاحييــن 

المرّشــحين. تصفيــة 

دين ضّد روحاني2  كات المتشدِّ تحرُّ

بــدأت محــاوالت المتشــّددين فــي تشــديد الِخنــاق علــى الرئيــس روحانــي منــذ الحمــات االنتخابيــة 
لانتخابــات البرلمانيــة، حينمــا تعّهــد بعــض المرشــحين بمحاســبة روحانــي علــى فشــله في تنفيــذ وعوده 

وتــرّدي الوضــع االقتصــادي ورغبتــه فــي التفــاوض مــع الواليــات المتحــدة حــول الملــف النــووي.

تطــورت تحــركات المتشــّددين ضــّد الرئيــس مــن المســاءلة إلــى الدعــوة لعزِلــه مــن منصبــه ثــم المطالبــة 
بمحاكمتــه وإعدامه.

ــَع نحــو 200 عضــو  شــهد البرلمــان أول تحــّرك عملــي ضــّد الرئيــس روحانــي فــي يوليــو 2020 بعــد أن وقَّ
فــي البرلمــان علــى مشــروع حــول مســاءلة الرئيــس حــول عــدد مــن الملفــات.

فــي أکتوبــر2020م تجــّددت هــذه المطالبــات بعــد أن أبــدى روحانــي رغبتــه فــي التفــاوض مــع واشــنطن 
واستشــهد بصلــح اإلمــام الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان إلقنــاع خصومــه 

بالتفــاوض مــع أمريــكا. 
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دين  المرشــد يقطع الطريق على المتشــدِّ
ويســلبُهم ممارســة الحق الدستوري

ثانًيا:

تدّخــل المرشــد علــي خامنئــي لصالــح روحانــي ورفــض محــاوالت 
»الســنة  إن  بالقــول  ذلــك  المرشــد  وبــّرر  وعزلــه،  اســتجوابه 
األخيــرة غالًبــا مــا تكــون ســنًة حّساســة بالنســبة للحكومــة، لــذا 
يجــب الحــرص علــى عــدم إضعافهــا، وتهيئــة األرضيــة المناســبة 

حتــى تقــوم بعملهــا إلــى آخــر يــوم مــن عمرهــا«.

لرفــض محــاوالت  المرشــد  التــي ســاقت  األســباب  أن  يبــدو 
إقصــاء روحانــي هــي خشــيُته مــن أن تقــود هــذه الخطــوة إلــى 
ــة وزعزعــة االســتقرار  ــات أمني حــدوث فــراغ سياســي واضطراب
الرئاســية  االنتخابــات  فــي  المشــاركة  عــن  الناخبيــن  وعــزوف 

المقبلــة.

تدّخــل المرشــد ورفضــه لمشــروع عــزل روحانــي شــّكل طــوق 
نجــاة للرئيــس ومنحــُه الحصانــة ضــّد أّي مشــروع مســتقبلي 

الســتجوابه أو عزلــه.

المواجهة بين الحكومة والبرلمان في الملف النووي 
ثالًثا:

اإلجـــــــراءات  مشــــــروع  قــــــــاد 
اإلســتراتيجية لرفــع العــقوبــــات 
الـــوطـنـيـــة  وصيــــــانة المصــــــالح 
عليــه  صــّوت  الــذي  اإليرانيــة 
فــي  للدخــول  روحانــي  البرلمــان 
أزمــة جديــدة مــع البرلمــان بعــد 
الشــديدة  معارضتــه  أبــدى  أن 
ــه ســيضّر باألنشــطة  ــة أن ــه بحّج ل

الدبلوماســية.

اإلجــراءات  قانــون  يهــدف 
اإلســتراتيجية إلــى رفــع مســتوى 
والحــّد  اليورانيــوم  تخصيــب 
علــى  الدوليــة  الرقابــة  مــن 
ووقــف  النوويــة،  األنشــطة 
الدولييــن  المفتشــين  زيــارات 
ــة اإليرانيــة،  إلــى المواقــع النووي
وإنتاج  120  كجم من اليورانيوم 
20% ســنوًيا. بنســبة  المخّصــب 

رفــضُّ الموافقــة علــى الــوزراء واســتجوابهم ســاحٌة ُأخــرى 
لتشــديد الخنــاق علــى الحكومــة رابًعا:

بعــد فشــل خطــة النــواب المحافظيــن فــي مســاءلة الرئيــس روحانــي لجــأوا هــذه المــرة إلــى تشــديد 
الخنــاق عليــه عبــر بوابــة وزراء حكومتــه بعــدم منــح الثقة للــوزراء المقترحين والتهديد باســتجواب وزراء 

آخرين.
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خالفــاٌت داخليــة بيــن اإلصالحييــن وانقســاماٌت فــي الموقــف 
ِمــن روحانــي واالنتخابــات 

ا: خامسـً

انتقادات اإلصالحيين لروحاني1 

لــم تقتصــر المواقــف الرافضــة لسياســات روحانــي علــى المحافظيــن فحســب بــل إن أنصــاره 
مــن اإلصاحييــن وّجهــوا لــه انتقــادات حــاّدة، منهــا:

ب  اتهاُمه بالتقرُّ
للمحافظين

اتهاُمه بتهميش وإقصاء 
المحسوبين على اإلصاحيين 

في حكومته 

عدم الوفاء بوعوده 
االنتخابية

ر بــأن الوعــود التــي قطعهــا  هــة إليــه مــن اإلصاحييــن، وبــرَّ رفــَض روحانــي االّتهامــات الموجَّ
ــه أخَفــق فــي تحقيقهــا بســبب دخولــه فــي »فتــرة الحــرب«. كانــت فــي »زمــن الّســلم«، لكنَّ

دعوة روحاني لالستقالة 2 

ــن   وصــــل ســخط اإلصـــاحيـيـ
مــن سياســات الرئيــس إلــى 
مــطــــالبته باالســتــقــــالة من 
منصبــه بهــدف الوصــول إلى 
وتحســن  وتغييــر  انفراجــة 

األوضــاع فــي البــاد.

انقســـــــام وتبـــايـــن  وقـــــوع 
ــي  ــال دعــوة روحان واضــح حي
أيدهــا  حيــث  لاســتقالة، 
دافــع  فيمــا  محــدود  عــدٌد 
آخــرون عنــه وعــن سياســاته.

بدعــوة  المحافظــون  نــّدد 
للـــرئــيـــــس  اإلصـــاحــيــيــــن 
واعتبـــروهـــــا  باالستـــقـــــــالة 
مــــــن  للّتنــــــصل  مـــــحـــــــاولًة 
مــن  والهــروب  المســؤولية 

. ســبة لمحا ا

عاٌت بتراُجع اإلقبال وعدِم الفوز في االنتخابات3  إحباطاُت اإلصالحّيين وتوقُّ

روحانــي  علــى  الِرهــان   فشــل 
تنفيــذ  مــن  تمكنــه  وعــدم 
أثــار  قطعهــا  التــي  الوعــود 
واإلحبــاط  التشــاؤم  مــن  حالــًة 
بصفــوف قــادة التيــار اإلصاحــي 
المشــاركة  حــول  ســيما  ال 
باالنتخابــات الرئاســية المقبلــة.

المقبلــة  الرئاســية  االنتخابــات 
فــي  كبيــًرا  تراجًعــا  تشــهد  قــد 
نســبة المشــاركة ال ســيما فــي 
ظــّل هيمنــة المحافظيــن علــى 
النظــام  مؤسســات  مختلــف 
عــدٍد  أهليــة  رفــض  واحتماليــة 
التيــار  مرشــحي  مــن  كبيــٍر 

اإلصاحــي. 

القيــادات  بعــض  طالبــت 
فــي  بالدخــول  اإلصاحيــة 
التحالفــات  مــن  جديــدة  تجربــة 
علــى ِغــرار تجربتهــم مــع حســن 
االنتخابــات  لخــوض  روحانــي 
الرئاســية، وذلــك للحيلولــة دون 
لكرســي  المحافظيــن  وصــول 

لرئاســة. ا
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الخالفاُت داخل التّيار اإلصالحي4 

بــرزت منــذ االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، سلســلٌة مــن الخافــات بيــن 
األحــزاب اإلصاحيــة ال ســيما حــول كيفيــة المشــاركة فــي تلــك االنتخابات.

مــا عّمــق مــن شــدة الخافــات بيــن اإلصاحييــن هــو قــرار المجلــس األعلــى 
ــات البرلمانيــة كــردِّ فعــل علــى  لسياســات اإلصاحييــن مقاطعــة االنتخاب
قيــام مجلــس صيانــة الدســتور بإقصــاء جماعــي لإلصاحييــن وإصــرار بعــض 

األحــزاب علــى المشــاركة. 
نتيجــًة لتصاعــد الخافــات داخــل المجلــس األعلــى لسياســات اإلصاحييــن، 

قــّدم محمــد رضــا عارفــا اســتقالته مــن رئاســة هــذا المجلــس.
تــدور معظــم الخافــات داخــل أروقــة األحزاب اإلصاحية حول ضــرورة إجراء تحوالت ومراجعات في األهداف 

والبنية الفكرية لهذا التيار بعد سلسلة التحديات واإلخفاقات التي تعّرضت لها الحركة اإلصاحية.

مستقبل الوضع السياسي في ضوء التجاُذبات السياسّية 
يات الحالية والتحدِّ سادًسا:

بعــد تدخــل المرشــد، بــات مــن المؤكــد أن المطالبــة باالســتجواب أو العــزل لــن يكونــا ضمــن أجنــدة المجلــس 
خــال األشــهر المتبقيــة مــن فتــرة روحانــي.

مــع اقتــراب االنتخابــات الرئاســية يتوقــع أن يكثــف المحافظــون مــن هجومهــم ضــد الحكومــة بغيــة إضعــاف 
أي مرشــح محتمــل لإلصاحييــن وبالتالــي التأثيــر علــى خيــارات الناخبيــن اإليرانييــن واســتقطابهم لصالح مرشــح 

المحافظين.
نتيجًة للوضع الذي يمّر به اإلصاحيون، قد يلجؤون ُقبيل االنتخابات الرئاسية المقبلة للخيارات التالية: 

ــاركة فــي  ــن المشــــ اإلحجــام عــــ
ة  الرئاســيَّ االنتخابــات 

ليختبــَر  توافقــي  اختيــار مرّشــح 
ة. ــه باالنتخابــات الرئاســيَّ بــه حظَّ

الدخــول في تحـــالفــاٍت جديدة 
على غرار تحالفهم من روحاني.

رغــم مــا تعــرض لــه اإلصاحيــون مــن انتقــادات نتيجــًة لتحالفهــم مــع روحانــي، يبقــى تكــرار تجربــة التحالفــات 
فــي االنتخابــات الرئاســية المقبلــة خيــاًرا مرّجًحــا لإلصاحييــن نظــًرا للّتوقعــات باحتماليــة رفــض أهليــة معظــم 

مرشــحيهم.
في حال اســتمرار الخافات واالســتقاالت في المجلس األعلى لسياســات اإلصاحيين، قد تلجأ بعد األحزاب 

اإلصاحية خال الفترة المقبلة لتكوين كيان جديد يجمع اإلصاحيين اســتعداًدا لانتخابات الرئاســية.
بعــد عمليــات اإلقصــاء الجماعــي لإلصاحييــن قبيــل االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، وفــوز المحافظين بمعظم 

المقاعــد، بــات واضًحــا أن التيــار المحافــظ بصــدد إحــكام الســيطرة علــى جميــع مؤسســات النظــام اإليرانــي.
من المتوقع استخدام التيار المحافظ كافة الُسبل للفوز باالنتخابات الرئاسية.

فشــل حكومــة روحانــي فــي تحقيــق الوعود التي قطعتهــا وضعف أدائها خال الســنوات الماضية والخافات 
التــي يشــهدها التيــار اإلصاحــي أهــم العوامــل التــي قــد ترّجــح كفــة المحافظيــن بالفــوز فــي االنتخابــات 

الرئاســية. 
فــي حــال فــوز المحافظيــن باالنتخابــات الرئاســية، ســوف ينفــرد هــذا التيــار بحكومــة متشــّددة ُتنفــذ أجنــدة 

ــا مــع المرشــد. المتشــّددين فــي الداخــل والخــارج وســتكون متوافقــًة تماًم
نســبًة للتركــة االقتصاديــة الثقيلــة التــي ســُيخلفها الرئيــس روحانــي ســوف تضطــر الحكومــة الجديــدة التبــاع 

سياســٍة مرنــة فيمــا يتعلــق بالملــف النــووي إليجــاد مخــرٍج لهــذه األزمــة وتحســين الوضــع االقتصــادي.

أحداٌث سياسّية وتطورات داخلّية ُمرتقبة في 2021م

االنتخابات الرئاسّية 
المقّررة في يونيو 

قرارات مجلس صيانة الدستور 
حول أهلية المرشحين 
لانتخابات الرئاسية 

كيفية تعاُمل الحكومة 
الجديدة مع الملّف النووي 

والوضع االقتصادي 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ــم تمكيــن  ــر عــن ِقَي ــران فــي 2020م، أكث ابتعــدت إي
المــرأة وتدعيــم مشــاركتها السياســية، كمــا أخــذت 
بالتزاُيــد،  المــرأة  ضــّد  السياســي  القمــِع  حــاالُت 
كات النســوية الرافضــة للِحجــاب  ــِة التحــرُّ علــى خلفي
اإللزامــي؛ كرمــٍز سياســي وليــس موقًفــا عقائدًيــا، 
دة وتغييب  ومع صعود التّيارات المحافظة المتشدِّ
المعتدليــن، تفاقمــت المشــكات االجتماعيــة، مــن 

ــف األســري واإلدمــان. ــث انتشــار حــاالت الُعن حي

أّواًل: المرأة في السياسة والمجتمع 
ثانًيا: اإلدمان وتجارة المخّدرات

ثالًثا: أزمة المياه والمجتمع
رابًعا: اإلعدامات غير القانونية

خامًسا: مستقبل الوضع االجتماعي 
يات الراهنة في ظّل التحدِّ

 1
المرأة والمشاركة السياسّية
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الملف االجتــماعــي

المرأة في السياسة والمجتمع  أّواًل:

ال تــزال المــرأة اإليرانيــة محرومــًة 
لمنصــب  الترشــح  حــّق  مــن 
رئيــس الجمهوريــة فــي اســتمراٍر 
لثقافــة الرجــل السياســي، وليــس 
الســلطات  رضــوخ  الواضــح  مــن 
واإلعاميــة  الدوليــة  للضغــوط 

بالترشــح. للمــرأة  للســماح 

المحتملــة  الســيناريوهات  مــن 
ســماح الســلطات للمرأة بالترشــح 
كمــا  الرئاســة  منصــب  إلــى 
ســمحت لهــّن بدخــول الماعــب 
الرســمية.  المنــع  فتــاوى  بعــد 

فــي  السلــطــــات  تســتمر  ربمــا 
تعنتهــا إزاء قضايــا المــرأة وفــي 
الصلــب منهــا حــق الترّشــح، وهــو 
القريــب  الــــمدى  المــرّجــــح علــى 

والمتوســط.     

الحجاب والُعنف ضّد النساء 2 

بات. ت سياسة الترهيب والُعنف ِمن ِقبل الُسلطة ضّد غير المحجَّ  استمرَّ
د  ــل علــى زيــادة التمــرُّ يتهــّن، وهــذا يُدلِّ تعيــش بنــات بعــض المســؤولين اإليرانييــن فــي الغــرب بكامــل ُحرِّ
ــر كذلــك علــى مســاهمة  علــى قوانيــن إلزاميــة الحجــاب، حّتــى مــن ِقبــل بنــات المحافظيــن، ويؤشِّ

الحكومــة فــي توســيع دوائــر النفــاق االجتماعــي.
خُلــص اســتطاع رأي أجــراه موقــع »جمــان« حــول نظــرة اإليرانيين تجاه الدين إلى أن 60% من الســكان 

ال يصّلون، و73% يعارضون فرض الحجاب، و37% يشربون الكحول بانتظام أو بين الحين واآلخر

 3
النساء واإلدمان 

دات في إيران، وهي: برزت عدة مشكات تعاني منها النسوة المشرَّ

الطاقاإلدمان

الخافات اأُلسرية
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اإلدمان وتجارة المخّدرات

ثانًيا

إيــران،  المســتعصية فــي  المشــكات  المخــدرات مــن  تبــدو ظاهــرة اإلدمــان وتجــارة 
ففــي الوقــت الــذي تقــول فيــه الســلطات إنهــا تبــذل قصــارى جهدهــا فــي تعقــب تجــارة 

المخــدرات، إال أّن أعــداد المدمنيــن فــي ازديــاد.  1
أفادت تقارير عن أّن عناصر من الحرس الثوري متورطون في عمليات تهريب واسعة.     2

أزمة المياه والمجتمع ثالًثا:
ال تــزال إيــران تعانــي مــن أزمــة ميــاه فــي 
كثيــر مــن المــدن ال ســيما مــدن األطــراف 
ــا. المهّمشــة سياســًيا واجتماعًيــا واقتصادًي

ال توجــد إرادة حقيقيــة مــن قبــل الســلطات 
بتحســين البنيــة التحتيــة لتلــك المــدن علــى 

المــدى القريــب. 

اإلعدامات غير القانونية

رابًعا

ــة للتغييــر  عــدم وجــود إرادة سياســّية حقيقّي
خــب الحاكمــة، إضافــًة إلــى خارطــة  لــدى النُّ
الدولــة،  أجهــزة  فــي  مــة  المتضخِّ الفســاد 

والشــفافية.  الرقابــة  وغيــاب 

أعـــــــــدمـــــت الســلـــطـــــات 
المصارعــة  اإليرانيــة بطــل 
بـــدون  أفــكـــــاري،  نـــويــــــد 

علنيــة. محاكمــة 

رغــم  أفــكاري  إعــدام  علــى  اإلصــرار 
إعدامــه،  بوقــف  الدوليــة  المناشــدات 
مظاهــرات  فــي  مشــاركته  بســبب 
للمرشــد  وإهانتــه  للنظــام،  معارضــة 
األعلــى، وهــو واحٌد مــن النخبة الرياضية 
أن  آلخريــن  يســمح  ممــا  البــاد،  فــي 
الســلطات  تغاضــت  إن  حــذوه  يحــذوا 
عمــا بــدر منــه، فآثــرت الســلطة إعدامــه 

لغيــره. ترهيًبــا 

يات الراهنة مستقبل الوضع االجتماعي في ظّل التحدِّ خامًسا:
اســتمراُر معظــِم المشــكات االجتماعّيــة، 
قــة بِبنَيــة النظــام  ألســباب جوهريــة متعلِّ

اإليرانــي.
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كان عــام 2020م ُمثَقــًا باألزمــات االقتصادّيــة علــى 
ــي  يــات العقوبــات وتفشِّ إيــران، نظــًرا لتكاُتــف تحدِّ
اإليرانــي  النــظــــام  واّتبــــــاع  »كــورونـــــا«،  فيــــروس 
سياســات اقتصادية غير رشــيدة، إذ لم ُتفلح التدابيُر 
الحكوميــة االقتصاديــة مــن طــرح أســهم العدالــة 
ة  المجتمعيــة، وغيرهــا مــن التدابيــر، فــي تخفيــف حدَّ

هــذه األزمــات.

رات األداء االقتصادي  أّواًل: مؤشِّ
وانعكاساتها الُمختلفة  

ثانًيا: سيناريوهات المستقبل 
رات  االقتصادي إليران في ضوء التغيُّ

ية والدولّية المحلِّ

 1
رات نمو األنشطة الرئيسّية في البالد  تطوُّ
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الملف االقــتصــادي

رات األداء االقتصادي وانعكاساتها الُمختلفة   مؤشِّ أّواًل:

حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي اإليرانــي هــو الثانــي 
علــى مســتوى الشــرق األوســط، إال أن نمــوه ال 
يتناســب مــع النمــو الســكاني، لــذا تراجــع نصيــب 
المواطــن اإليرانــي مــن الناتــج إلــى مســتواه قبــل 

10 ســنوات.

علــى الرغــم من أدوار الحرس الثوري وشــبكات التهريب 
بااللتفــاف علــى العقوبــات األمريكيــة، إال أن العقوبــات 
مع »كورونا« نجحت في تعميق الكســاد باســتهدافها 
لصناعــات حيويــة كالنفــط والبتروكيماويــات والمعــادن 
النمــو  محــركات  وتعطيــل  والخدمــات،  والســيارات، 

االقتصــادي كاإلنفــاق االســتهاكي والصــادرات. 

ال يــزال قطــاع الزراعــة صمــاَم أمــان للنظــام بتوفيــره 
حــًدا كبيــًرا مــن االكتفــاء الذاتــي وإن كان بأســعار 

ــدة. متزاي

كســاد حــاد وتســجيل النمــو االقتصــادي -5% وفــي 
تقديــرات أخــرى -12% ليســجل بذلــك واحــًدا مــن أدنــى 

مســتوياته خــال 3 عقــود.

 2
رات ذات أثر مباشر على رفاهية المجتمع       مؤشِّ

ــر التنميــة البشــرية  تواضــع مؤشِّ
)HDI( كمعيــار عالمــي لجــودة 

الحيــاة.

انخفــاض دخــل اإليرانييــن بمقــدار الُثلــث 
مقارنــًة بمــا َقبــل تولــي روحانــي منتصــف 

2013م.

عــام  تســجيل معــدالت تضخــم 
بلغــت 35% وأعلــى بكثيــر فــي 
مجموعــة أســعار الغــذاء والــدواء 

واإلســكان.

ــا« فــي  ســاهم تفشــي »كورون
لتأثيــره  اآلالف  مئــات  بطالــة 
مشــغل  قطــاع  أكبــر  علــى 
كقطــاع  اإليرانيــة  للعمالــة 

لخدمــات. ا

ــى  ــة التومــان ألدن ــة المحلي تراجــع العمل
مســتوى لهــا علــى اإلطــاق، بعــد ُشــح 
العمــات األجنبيــة وتضاعــف أســعارها 
في الســوق الســوداء، ومزاحمة شركات 
الحــرس للحصــول علــى النقــد المدعــوم 

فــي نظــام »نيمــا«، ممــا عــّزز التضخــم.

أظهــر اســتطاع رأي لمؤسســة 
44% مــــــــــن  أن  »غــــــــالــــــــوب« 
أحوالهــم  إن  قالــوا:  اإليرانييــن 
المعيشــية تــزداد ســوًءا، وهــي 
أعلــى نســبة تشــاؤمية منــذ عــام 

2011م.
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التراُجــع فــــــي الـــقيمة 
الــحـقـيـقـــية لمـــوازنــــة 
عــام 2020م عــن العــام 

الســابق. 

ــٌه  ُموجَّ اإلنفــاق  غالبيــة 
التــشــــغيلّية  للنفــقــــات 
والعســكرّية ثــم مواجهــة 

»كورونــا«.  

 3
رات التجارة الخارجية واالحتياطيات النقدية  تطوُّ

15www.rasanah-iiis.org

عجــز غيــر معتــاد فــي الميــزان 
التجــاري لــم يحــدث منــذ عــام 
مليــار   5.5 بقرابــة  1998م، 

دوالر. 

لاحتياطــي  ومقلــق  حـــاد  تــآكل 
تصــرف  تحــت  المتــاح  النقــدي 
مليــار   8 لقرابــة  ليهبــط  النظــام 

فقــط.   دوالر 

أوروبــا  دول  أغلــب   خرجــت 
الُشــركاء  أهــّم  قائمــة  مــن 
التجارييــن إليــران، بينمــا عــّززت 
الصيــن واإلمــارات لمكانتهمــا 

التجارييــن. الشــركاء  كأكبــر 

 4
ة  اتجاهاُت الموازنة العامَّ

عــدم واقعية اإليـــرادات، 
وتعويضهــا مــن الضرائــب 

وبيــع األصــول الماليــة. 

مـــقدر  مــوازنــــة  عــــجز 
لُشــح  نظــًرا   ،9.5% بـــ 
اإليـــــرادات وارتفـــــــــاع 

لنفقــات. ا

علــى  الُمفــرط  االعتمــاد 
ب فــي  البورصــة والتســبُّ

فّقاعــة ماليــة.

اإلنفاُق االستثنائّي 
لمواجهة »كورونا«.  

اضطــرار الحكومــة إلــى االقتــراض المحلــي والخارجــي، مــع اإلفــراط فــي ضّخ الســيولة 
لمواجهــة العجــز دون مراعــاة األثــار التضخمية.  

ــرات  ســيناريوهات المســتقبل االقتصــادي إليــران فــي ضــوء التغيُّ
يــة والدولّيــة  المحلِّ ثانًيا:

 1
انفراجة وطفرة اقتصادّية وشيكة 

مــع  التفــاٍق  ــل  التوصُّ ُفــرص  زيــادة 
العقوبــات. كامــل  لرفــع  أمريــكا 

بفيــروس  الُمرتبطــة  المخاطــر  زوال 
اإليرانــي. علــى االقتصــاد  »كورونــا« 
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 2
أزماٌت جديدة تزيد الوضع االقتصادي تعقيًدا 
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احتــمــــاالت توّلــي حـكـومــــة 
لمــرونــــة  فــــاقدة  إيــــرانية 
بايــدن  إدارة  مــع  التـــــفاوض 
ممــا  الخــاف،  نقــاط  حــول 
أو  استـــمـــــرار  إلــى  يــــؤدي 

العقوبــات.  تصاُعــد 

إصرار الجــــــانب اإليــــرانـــي على 
رفع العقوبات المفروضة على 
شركاٍت تابعة للحرس الثوري. 

الـــراديكـــــالي  التّيــــار  تـــرحيب 
الثـــــوري  الحـــــرس  بـــــأنشطِة 
فــي الداخــل والخــارج وبخاصــة 

االقتصاديــة. 

 3
ن المحدود  سيناريو التحسُّ

وهو األكثُر ترشــيًحا ويفترُض تحّســًنا اقتصادًيا، لكنه ســيكون تحســٌن محدود خال 2021، 
ويســتند إلى: 

ــي الحكومــة اإليرانيــة  ــر بــدء عمليــة التفــاُوض بيــن إيــران والواليــات المتحــدة لمــا بعــد تولِّ احتماليــة تأخُّ
ــار اإلصاحــي، وانشــغال إدارة  ــق مكاســب ُتنَســب للتّي الجديــدة فــي أغســطس 2021م كــي ال تحقِّ

الرئيــس األمريكــي الجديــد بملفــات أكثــر إلحاًحــا.

فــت  ــح اســتمرار كثيــٍر مــن المشــكات االقتصادّيــة حّتــى لــو ُخفِّ يــة ترجِّ ــراٍت دولّيــة ومحلِّ وجــود متغيِّ
يــة، كطبيعــة التفضيــات والسياســات االقتصاديــة للتيــار الراديكالــي حــال  العقوبــات أو ُرِفعــت بالكلِّ

فــوزه باالنتخابــات الرئاســية، أو اســتمرار تدنــي أســعار الطاقــة عالمًيــا. 

قــد نشــهد تحســًنا محــدوًدا لبعــض المؤشــرات الكليــة كميــزان المدفوعــات والنمو االقتصــادي خال 
النصــف الثانــي مــن العام.

علــى مســتوى عامــة اإليرانييــن فســيحتاج التحســن إلــى وقت أطول حــال توافر اإلرادة لتــداُرك أخطاء 
وعقبــات هيكليــة متراكمــة ال تنحســُر في إطار العقوبات وحســب.

1

2

3

4
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دوائــر  فــي  العســكرية  ســة  المؤسَّ تواُجــد  تزايــد 
خبــة السياســية الحاكمــة، فــي الوقــت الــذي  النُّ
2020م،  خــاَل  عديــدة  بإخفاقــاٍت  فيــه  ُمِنيــت 
لــت فــي مقتــِل قائــد فيلــق القــدس قاســم  تمثَّ
أصــاَب  الــذي  النســبي  والجمــود  ســليماني، 
نشــاطات الميليشــيات التابعــة إليــران والمنتشــرة 
فــي عــدٍد مــن الــدول العربيــة، فضــًا عــن فتــح 
الشــمالية  الحــدود  علــى  جديــدة  تهديــٍد  جبهــِة 
الغربيــة إليــران، كأحــِد نتائــج الصــراع األذربيجانــي - 

األرمينــي حــول إقليــم نجورنــو قــره بــاغ. 

أّواًل: تأثيرات فّض النزاع بين أذربيجان 
وأرمينيا العسكرّية واإلستراتيجية 

على إيران
ثانًيا: إعادة هيكلة قّوات الجيش 

اإليراني 
ثالًثا: التحاُلفات العسكرّية اإليرانّية 

ودالالتها
رابًعا: آفاُق النشاطات العسكرّية 

اإليرانّية في 2021م

التداعياُت الجيو-سياسّية للّصراع1 
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الملف العسكري

تأثيــرات فــّض النزاع بين أذربيجان وأرمينيا العســكرّية واإلســتراتيجية 
علــى إيران أّواًل:

 وجــود قــوات روســية وتركيــة إلدارة األوضــاع فــي 
أذربيجــان مــع إقليــم  أذربيجــان وأرمينيــا، واتصــال 
ناخيتشــيفان )َنخَجــوان( )Naxcivan( ومــن ثــم إلــى 
تركيا، يشــكل تهديًدا إســتراتيجًيا للمصالح اإليرانية.

زيــادة  فــي  المتمثــل  الجديــد  اإلســتراتيجي  الواقــع 
إيــران  علــى  يفــرض  األذربيجانيــة،   - اإليرانيــة  الحــدود 
التحــّرك للّتصــدي ألّي تحــركات مناوئــة عبــر الحــدود، 
الحــدود مصــدر  هــذه  تصبــح  أن  المحتمــل  مــن  التــي 

اإليرانيــة. للقــوات  أمنــي  إزعــاٍج 

ــب مــن  ــدة، تتطّل ــق إســتراتيجية جدي ــا، تشــّكلت عــدة حقائ ــن أذربيجــان وأرميني نتيجــًة لحــّل الصــراع بي
ــران التعامــل معهــا: جارتهمــا إي

التموُضعات العسكرّية اإليرانّية الجديدة2 

نشرت إيران قوات الحرس 
الثوري اإليراني، على طول 

الحدود.

نشرت مئات القوات المجهزة 
في الحدود الشمالية الغربية 

بالقرب من قره باغ.

تفعيل قاعدة عاشوراء في 
المنطقة الحدودية للّتعزيز 

والمراقبة ألّي تحركات.
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التداعياُت اإلستراتيجية3 
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اســتهداف منشــآتها  فــي  اإلســرائيلية،   - األذربيجانيــة  العاقــات  دور  فــي  إيــران  تشــتبه 
اســتخباراتية عنهــا.  ــت وجمــع معلومــات  التنصُّ بعمليــات  والقيــام  والنوويــة،  العســكرية 

ــي  ــد الغرب ــح التهدي ــران، أصب ــة للغــرب وإي ــن أذربيجــان الموالي ــة بي ــادة المســاحة الحدودي بزي
واإلســرائيلي ماثــًا علــى الحــدود الشــمالية إليــران، وســُيصبح مصــدر قلــق وجبهــة جديــدة 

للتهديــد بالنســبة لطهــران.

إعادة هيكلة قّوات الجيش اإليراني  ثانًيا:
نتيجــًة لتغيــر العديــد مــن العوالــم اإلســتراتيجية المحيطــة بإيــران، تســعى إلعــادة تشــكيل قواتهــا 
ليصبــح لهــا القــدرة علــى االســتجابة للمهــّددات الجديــة، ويتمثــل ذلــك فــي محاولــة إدمــاج قــوات 

ــل. الجيــش والحــرس الثــوري فــي تشــكياٍت وفكــٍر عســكرٍي متماث

أثُر طبيعة التهديدات والُقدرات االقتصادّية على هيكلة القّوات1 

ت األوضـــــاع االقــتــصــــادية  أدَّ
وطــأتــــها  تـــــحت  يــــــرزح  التــي 
ازديــاد  إلــى  اإليرانــي  النظــام 
الســخط الشــعبي فــي الداخــل، 
وفــرض عمليــات إعــادة تأهيــل 
أكثــر  بــأدوار  للقيــام  الجيــش 
األمــن  تعزيــز  فــي  مســاهمة 

الداخلــي. 

مهــاّم  بيــن  ازدواجيــة  وجــود  تتســبب 
تقليــل  الثــوري فــي  الجيــش والحــرس 

األخطــاء. وارتــكاب  الفعاليــة 

التــي  التحديــات  وتيــرة  ارتفــاع 
الثــوري  الحــرس  قــوات  تواجــه 
خارجًيــا، ممــا يســتدعي مســاندة 
تأهيلهــا  وإعــادة  لهــا،  الجيــش 

للقيــام بذلــك.

ية اإليرانّية2  ة إعادة الهيكلة للقّوات البرِّ أهداُف ومالمح خطَّ

أعلنــت القــوات البريــة للجيــش اإليرانــي عــن اكتمــال خطــة إعادة هيكلة تســتغرق ثاث ســنوات، تهدف 
إلــى تحويــل القــوات البريــة إلــى وحــدات صغيــرة العــدد، ســريعة الحركــة، تتمتــع بنظــام تسلســٍل قيــادي 

مختصر.

تهــدف الخطــة إلــى إعــادة تنظيــم التشــكيات العســكرية الكبيرة للجيش اإليراني على مســتوى فرقة، 
وتقســيمها إلــى وحــدات أقــل حجًمــا، لُتصبــح كل فرقــة ثــاث كتائــب قتاليــة متنقلــة مســتقلة تعمــل 
تحــت سلســلة قيــادة مبســطة، وإنشــاء مقــرات إقليميــة لقيــادة وحــدات الجيــش، كل قيــادة تضــم مقــر 

عمليــات لــُه القــدرة علــى اتخــاذ القــرار داخــل مناطقهــا.

تهــدف الخطــة إلــى االســتفادة مــن الجيــش فــي تخفيــف العــبء الــذي يتحملــه الحــرس الثــوري داخلًيــا 
وخارجًيــا، وتفــادي احتمــال حــدوث مواجهــة بيــن الجيــش والحــرس الثــوري وتقليــل االزدواجيــة بينهمــا. 

يتوقــف النجــاح فــي إعــادة هيكلــة القــوات العســكرية اإليرانيــة بفعاليــة، علــى حجــم الدعــم الــذي 
يمكــن أن ُيقــدم لتحديــث أنظمــة التســليح، فــي ظــّل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، ويتوقــف كذلــك 
علــى وجــود إســتراتيجية موّحــدة قابلــة لاســتيعاب بيــن قــادة الجيــش الذيــن يســعون لرفــع ُقــدرات 
الجيــش النظامــي لمواجهــة التهديــدات مــن الجيــوش النظاميــة مثــل الواليــات المتحــدة، وبيــن فكــر 
قــادة الحــرس الثــوري نتــاج الحــروب غيــر المتماثلــة وال مركزيــة القيــادة، والرغبــة الجامحــة فــي الهيمنــة 

واإلبقــاء علــى التميــز فــي المخّصصــات.
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أثُر إعادة الهيكلة على ُخطط التدريب 3 

قّوات الجيش )القّوات النظامية( 
 ArtishIRGC قّوات الحرس الثوري

 IRIGF ية الــقــــّوات البـرِّ

IRIN القــــّوات البـحريــة

IRIAF ية القـــّوات الجوِّ

IRIADF ي الدفاع الجوِّ

350,000

18,000

37,000

15,000

مقـــارنة بين الطـــاقة البشـــرّية في المنـظومـة العسـكرّية اإليرانّية )2019م(

IRGCGF ية القّوات البرِّ

IRGCN القّوات البحرية

القّوات الجو-فضائية 
IRGCASF

قوات البسيج )االحتياط(

IRGC-QF فيلق القدس

150,000

20,000

15,000

450,000

5,000

640,000المجموع420,000المجموع

ُيجــري الجيــش اإليرانــي العديــد مــن التماريــن الســنوية، التــي تحــوي ســيناريوهات مختلفــة 
للحــرب المســتقبلية، تهــدف الختبــار التغييــرات الجديــدة التــي طــرأت على تشــكيات الجيش، 
مــع نظــرة مســتقبلية إلعــداد جيــش قــادر علــى كســب الرهــان فــي الحــروب المســتقبلية 

بنوعيهــا المتماثلــة وغيــر المتماثلــة.

ترّكــز التماريــن علــى اختبــار قــدرة وســرعة التشــكيات الجديــدة، وســرعة حشــدها وتحريكهــا، 
واختبــار التغييــرات التــي طــرأت علــى اإلســتراتيجية فــي القيــادة والســيطرة.

التحاُلفات العسكرّية اإليرانّية ودالالتها ثالًثا:
ســعت إيــران خــال 2020م لتنشــيط تحالفاتهــا العســكرية مــع كلٍّ مــن روســيا، والصيــن، لتعظيــم 

موقفهــا اإلســتراتيجي ولتأســيس جبهــة مناوئــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة.

التدريبات العسكرّية اإليرانّية مع دول االتحاد األوراسي والصين1 

تســعى إيــران إلعــادة تكــرار المنــاورة 
الصيــن،  مــع  المشــتركة  البحريــة 
وروســيا، وعــدد مــن الــدول األخــرى 
األمــن  »حــزام  عليهــا  ُأطلــق  التــي 
البحــري«، لتقويــة وتنميـــة الُقـــدرات 
الدفاعيـــة، ولتباُدل الخبرات، وسعًيا 
إلــى تعزيــز موقعهــا كقــوة بحريــة 

فــي الميــاه الزرقــاء.

والبحريــة  البريــة  القــوات  شــاركت 
»قوقــاز  منــاورات  فــي  اإليرانيــة، 
علــى  تنفيذهــا  تــم  التــي   ،»2020
األراضــي الروســية، لتعزيــز تشــكيٍل 
التحــركات  مقابــل  فــي  دولــي، 
األمريكيــة لتشــكيل تحالــف بحــري 
غربــي لألمــن فــي منطقــة الخليــج 

هرمــز. ومضيــق  العربــي 
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 2
أهداف التحاُلفات العسكرّية اإليرانّية

يهــمُّ إيــران أن تنخــرط كلٌّ مــن الصيــن 
ــزاع  ــة الن وروســيا إلــى جانبهــا فــي حال
المفروضــة فــي المنطقــة، حيــث أن 
جانــب  إلــى  الدولتيــن  هاتيــن  ضلــوَع 
إيــران فــي الصــراع مــع الــدول الغربيــة، 
العديــد  فــي  طهــران  موقــَف  يعــّزز 
مــن الملفــات، لعــّل أبرزهــا محادثــات 

النــووي. االتفــاق 

مــن جملــة األهــداف التــي تســعى 
إيــران إلــى تحقيقهــا مــن خــال مثــل 
التغييــر  محاولــة  المنــاورات؛  هــذه 
فــي التــوازن العســكري فــي العالــم، 
دائمَتـــي  دولتيـــن  لوجــود  نظــًرا 
العضويـــة فـــي مجلـــس األمــن، همــا 

وروســيا.  الصيــن 

آفاُق النشاطات العسكرّية اإليرانّية في 2021م 

رابًعا

ــع اســتمرار تداعيــات اســتهداف قاســم ســليماني، والعالــم النــووي محســن فخــري  ُيتوقَّ
ــادة الميليشــيات  ــاك والفوضــى فــي قي ــِة اإلرب ــة، ومنهــا اســتمرار حال ــراٍت طويل زاده لفت
العراقيــة والســورية؛ واســتمرار اســتغال هــذه الحادثــة، لتغذيــة روايــة إيــران وتبريرهــا ألّي 

أعمــاٍل انتقاميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، وغيرهــا.

ــع أن يــؤدي تزاُمــن رفــع الحظــر التســليحي عــن إيــران مــع البــدء فــي عمليــة إعــادة  ُيتوقَّ
هيكلــة قــوات الجيــش اإليرانيــة، إلــى قيــام إيــران بشــراء أســلحٍة جديــدة لســّد الثغــرات فــي 
اُلقــدرات العســكرية، مثــل طائــراٍت مقاتلــٍة روســية مــن نــوع Su-30، أو MiG-35، وأنظمــة 

الدفــاع الجــوي المتقدمــة، فــي حــال ســمحت ظــروف ميزانيــة 2021م. 

ع استمرار إيران وتوّسعها في المناورات البحرية لتعزيز دفاعاتها البحرية. ُيتوقَّ

ــع أن يتــّم تكثيــف اســتخدام الطائــرات بــدون طّيــار خــال الفتــرة المقبلــة، خصوًصــا فــي  ُيتوقَّ
مهــاّم المراقبــة علــى طــول الحــدود مــع أذربيجــان.

يمكــن أن تنَشــط إيــران فــي اســتهداف اإلســرائيليين فــي اإلمــارات والبحرين، إلفشــال نجاح 
ي له. التعــاون مــع إســرائيل، الــذي تــراُه تهديــًدا إســتراتيجًيا ينبغــي عليها التصــدِّ

 1

 2
 3
 4
 5
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الــشـــــأن العربي 

دول  فــي  اإليرانيــة  ــعية  التوسُّ األنشــطُة  واجَهــت 
يــا فاعــاًل مــن شــعوبها وحكوماتهــا،  المنطقــة تصدِّ
ًعــا، إذ بــدأ العــام  فعــاُم 2020م، فــاَق مــا كان ُمتَوقَّ
ق  بمقتل قائد فيلق القدس قاســم ســليماني؛ الُمنسِّ
حة ذات الــوالء اإليرانــي فــي  بيــن الميليشــيات الُمســلَّ
ُكلٍّ مــن العــراق وســوريا ولبنــان، ولــم ُتفلــح إيــران فــي 
يــة علــى مبــادرة األمــن الجماعــي  إضفــاء طابــع الجدِّ
نظــًرا  بـــ »مبــادرة هرمــز«؛  اة  الُمســمَّ الخليــج  لــدول 
كاتهــا المزعزعــة ألمــن واســتقرار دول المنطقــة،  لتحرُّ
فــوا  ديــن الحوثييــن، الذيــن كثَّ ودعمهــا الواضــح للمتمرِّ
مــن هجماتهــم الصاروخيــة علــى المــدن الســعودية، 
ْت  ــلمي، بعــد أن قــوَّ ــوا ُكّل مســاعي الحــّل الّس وعرقل
جبهــُة التحاُلــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن 

ــاض«.  ــل »اتفــاق الري ــن وحــدة صفوفهــا بتفعي ِم
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ٍة  ــٍر وحــدِّ شــهدت أحــداث العــام 2020م مظاهــَر توتُّ
ــة مــع النظــام  فــي العاقــات الســعودية والخليجّي
ــف تداعيــاٍت ألَقــت بظالهــا علــى  اإليرانــي، ممــا خلَّ

مــة بينهمــا.  األوضــاع المتأزِّ

أّواًل: مامُح السياسة اإليرانّية تجاه 
دول الخليج في 2020م

ة بين  ا: تحليل بيئة العاقة الحاليَّ ثانيًّ
إيران َودول الخليج 

ثالًثا: تفاُعات العاقات الخليجّية-
اإليرانّية خال 2020م

رابًعا: سيناريوهات آفاق العاقات 
الخليجّية-اإليرانّية في2021م

 1
مقارباُت إيران تجاه المصالحة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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إيران ودول الخليج 

مالمُح السياسة اإليرانّية تجاه دول الخليج في 2020م أّواًل:

ورفضها بناَء تحاُلفاٍت مع القوى الدولية

ُتلقــي  اإليرانيــة  التــصــريــحــــات 
بـالـائــــمة عــــلى دول الخــــليج 
ــة  فــي انتهــاج سياســة متواطئ
ضــدَّ  المتحــدة،  الواليــات  مــع 

اإليرانيــة. المصالــح 

 تــرى إيــران ضــرورة أن تتماهــى دوُل 
الخليــج مــع الطروحــات اإليرانية بشــأن 
صيغــة األمــن بالمنطقــة -المقترحــة 
رؤيــتــــها  وفــق  إيــران-،  ِقبــــل  مــــن 

ومصالحهــا.

مــن  الــمجـلــــس  دوُل  ُتــعـــــاني 
تدخــات طهــران فــي شــؤونها 
الداخليــة، وتهديداتهــا المتكــررة 
واســتعراضها وتطويرها لترسانٍة 
محــاولتــــها  تعكــــُس  عسكريــــة 
لفــرض صيغــة إيرانيــة لألمــن فــي 
منطقــة الخليــج، ذات بعــٍد واحــد 

هــو المصلحــة اإليرانيــة.

 2
نظرُة دول الخليج للُمقتَرحات اإليرانّية بإدارة أمن المنطقة

تتعــارُض اأُلطروحــات اإليرانيــة مــع اأُلســس التــي ُبنــي عليهــا مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة، والتي تعتمُد 
علــى ضــرورة بنــاِء دوِل المجلــس لُقدراتهــا الذاتيــة لضمــان التــواُزن اإلقليمــي، وبنــاِء تحالفــاٍت مــع الــدول الصديقــة 
لتعزيــز ُقدراتهــا بالدفــاع عــن نفســها فــي ظــلِّ اختــال المنظومــة األمنيــة اإلقليميــة، وفــي ظــّل النزعــة اإليرانيــة 

لفــرض رؤيتهــا علــى دول المنطقــة.

ــران، فــي إطــار  ــج مــع إي ــل دوِل الخلي ــج مــن ِقب ــة إلدارة أمــن الخلي ــى المقترحــات اإليراني تنظــُر دوُل المجلــس إل
المبــادرات الكاميــة، والتــي لــم تصــل إلــى الرغبــة الحقيقيــة فــي طــرٍح واقعــٍي مقبــول، وتــرى أنــه مــن الضــروري 
َقبــل طــرح مشــروعاٍت مــن ِقبــل إيــران لضمــان أمــن الخليــج، أن تتوقــَف نفســها عــن تهديــد أمــن دول المجلــس.

في ظلِّ تهديداتها
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بات بناء الّثقة بين إيران َودول الخليج ُمتطلَّ
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خليجــي- حــــواٍر  أيُّ  يــتــطــلــــب 
للمصالــح  ُأســٍس  بنــاَء  إيرانــي 
مخــاوف  وفهــم  المشــتركة، 
دون  ومناقشــتها،  طــرٍف  كلِّ 

إمــاءات.

مــن  2020م،  فــي  اإليرانيــة  التحـركــــات 
الخليجيــة،  الــدول  لمصــالــــح  اســتــهــــداٍف 
واســتــــمراِر تـــــزويد الميليشــيات الحـــــوثية 
باألســلحة، لتهديــد أمــن الســعودية ودول 
مــن  إيــران  تطرُحــه  مــا  تدعــم  ال  الخليــج، 
يــة  مبــادراٍت ومقترحــات، بــل تؤكــد عــدَم جدِّ
ــة، وانتهــاج إســتراتيجيٍة  اأُلطروحــات اإليراني
تصعيديــة تثبــت سياســَة طهــران المتأّزمــة 

المنطقــة. فــي 

تأمــل دول المجلــس مــن إيــران، 
عليــه  ســـــاَر  لمــا  مخالًفــا  نهًجــا 
تجاههــا  عدوانيــٍة  مــن  النظــام 
ــوادِر  خــال العقــود الماضيــة، كب

ــة. ُحســن نيـّ

 1
ُل تهديًدا لدول الخليج ُفرص تراها إيران تمثِّ

ة بين إيران َودول الخليج  تحليل بيئة العالقة الحاليَّ ثانًيا:

خــروج إيــران ِمــن الحظــر التســليحي، بموجــب 
ة التصعيــد  االتفــاق النــووي، يزيــد مــن حــدَّ
مخاطــر  ويشــّكل  المنطقــة  فــي  ح  والتســلُّ
مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى دول الخليــج.

عــاقـــاتـــــها  مــن  الــخــليــــج  دول  س   تــــوجُّ
ــران، فــي ظــلِّ المســاحة  المســتقبلية مــع إي
مفاوضــات  خــال  لطهــران  ُأعطيــت  التــي 
الملــف النــووي، دون اعتبــاٍر لمخــاوف الــدول 

الخليجيــة. 

 2
دات العالقة بين دول الخليج وإيران   ُمحدِّ

ل فــي الشـــــؤون الداخليــة  التــــــدخُّ
الخليــج. لــدول 

رؤيــة إيــران الُمغاِيــرة لمفهــوم األمــن 
فــي الخليــج.

ح  ة التوتــر، ويجعــل الــدول الخليجيــة تســعى للّتســلُّ ح اإليرانــي يزيــد مــن حــدَّ إطــاق العنــان للّتســلُّ
لــردع الخطــر اإليرانــي والميليشــيات التــي تدعمهــا.



24www.rasanah-iiis.org

 1
الموقف العام لألمانة العامة لمجلس التعاون تجاه العالقات مع إيران 

24www.rasanah-iiis.org

تفاُعالت العالقات الخليجّية-اإليرانّية خالل 2020م  ثالًثا:

مطالبــة إيــراَن باالمتنــاع والكــّف عــن التدّخــل المســّلح فــي دول الجــوار مباشــرة أو عــن طريــق 
المنّظمــات والحــركات التــي ُتســّلُحها وتدربهــا

 دعــم الجهــود الدوليــة الســتمرار القيــود علــى توريــد األســلحة مــن وإلــى إيــران، إلــى أن تتخّلــى 
عــن أنشــطتها المزعزعــة لاســتقرار فــي المنطقــة، وتتوقــف عــن تزويــد التنظيمــات اإلرهابيــة 

والطائفيــة بالســاح.

رغم إمكانية تعظيم التباُدل النافع بين دول الخليج وإيران، إاّل أن النظام اإليراني يسعى 
لفرض الهيمنة والنظر إلى دول الجوار في إطار صراع إيران القديم مع الغرب، والذي 

أصبح ُيسيطر على الذهنية اإليرانية المتوّجسة.

ر النظــاُم اإليرانــي جهــوَد الســعودية الداعيــة للســام والتعايــش، واســتمرَّ فــي زيــادة نشــاطِه  لــم ُيقــدِّ
ــعي المهــّدد لألمــن فــي المنطقــة. التوسُّ

ي للنظــام اإليرانــي، وقــد بنــت مواقفهــا تجــاه إيــران علــى  تبــدو الريــاض هــي الجبهــة األقــوى فــي التصــدِّ
تاريــخ مــن األحــداث التصعيديــة اإليرانيــة تجــاه الســعودية منــذ قيــام الثــورة اإليرانيــة عــام 1979م.

السعودية وإيران

الكويت وإيرانالبحرين وإيران

تعانــي البحريــن مــن النظــرة اإليرانّيــة 
تجاههــا. ــعية  التوسُّ

مـــــــن  مـجـمـوعـــٌة  البــلــديــــن  تـــربـــط 
ووجــود  االقتـصـــــادّية،  االتفـــاقيـــــات 
الخــاف  رغــم  الكويــت  فــي  الشــيعة 

النفطــي. ة  الــدرَّ حقــل  حــول 

سلطنة ُعمان وإيراناإلمارات وإيران

فــت اإلمـــــارات الحــــاجـــــة اإليرانّيــة  وظَّ
للتعـــــاون التـــــجاري، لتعديــل الســلوك 

اإليرانــي.

حافظــت ُعمــان علــى عاقــاٍت اقتصاديــٍة 
خــال  إيــران  مــع  متوازنــة  وسياســيٍة 
الــعــمــــل  انخــــراطـــــها فــي منــظــومــــة 

الخليجــي. 

قطر وإيران

بعد إعان المصالحة بين »الرباعي العربي« وقطر، دعت األخيرة إلى إجراء محادثاٍت مع إيران.
رّحبت إيران بالخطوة، ولكن بلغة ُتشبُه لغة خطاباتها السابقة، في لوم اآلخرين.
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يــات ة الُعال« يـدعُم توحيـد المـوقف الخليجي في مواجهة التحدِّ بـيـان »قمَّ
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والتهديدات اإليرانية

أعــاد بيــان »قمــة الُعــا« تنشــيط العمــل المشــترك لــدول الخليــج فــي مواجهــة التحديات والتهديــدات التي 
تواجــه دول المجلس.

ــن البيــان رفــَض دول المجلــس الســتمرار التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة لدوِلــه والمنطقة،  تضمَّ
وإدانتــه لجميــع األعمــال اإلرهابيــة التــي تقــوم بهــا إيــران، وتغذيتهــا للنزاعــات الطائفيــة والمذهبيــة، 
وضــرورة تخّلــي إيــران عــن دعــم الجماعــات التــي تؤّجــج تلك النزاعات، وضــرورة إيقاف دعم وتمويل وتســليح 
الميليشــيات الطائفيــة والتنظيمــات اإلرهابيــة، بمــا فــي ذلــك تزويدهــا بالصواريــخ البالســتية والطائــرات 

المســيرة الســتهداف المدنييــن، وتهديــد خطــوط الماحــة الدوليــة واالقتصــاد العالمــي.

طالــب البيــان بــأن تشــمل أي عمليــة تفاوضيــة مســتقبلية مــع إيــران معالجــَة ســلوكها المزعــزع الســتقرار 
المنطقــة، وبرنامجهــا الصاروخــي، والطائــرات المســيرة، والبرنامــج النــووي، وضــرورة إشــراك دول مجلــس 

التعــاون فــي أّي عمليــة تفــاوض معهــا حــول هــذه المســائل.

اشــتمل البيــان أيًضــا علــى الدعــوة إلــى تعزيــز التكامــل العســكري بيــن دول المجلــس، لمواجهــة التحديــات 
المســتجدة، انطاًقــا مــن اتفاقيــة الدفــاع المشــترك، ومبــدأ األمــن الجماعــي لــدول المجلــس.

1

2

3

4

سيناريوهات آفاق العالقات الخليجّية-اإليرانّية في2021م رابًعا:
ر 1  مسار التهدئة وتخفيض ِحّدة التوتُّ

انتظــار مــا سُتســفر عنــه السياســات الجديــدة للواليات المتحدة تجاه إيران، وبنــاًء على التصريحات المتبادلة 
ــه الطرفيــن إلــى االمتثــال مقابــل االمتثــال فــي العــودة  بيــن الجانــب األمريكــي واإليرانــي المتضّمنــة توجُّ
لاتفــاق النــووي مــع بعــض التفــاوت فــي وجهــات النظــر حــول التفاصيــل المتعلقــة بذلــك، وينعكــس ذلــك 

علــى هــدوٍء فــي العاقــات اإليرانية-الخليجيــة.

الخليــج  دول  ــد  توحُّ ــل  يمثِّ
جــزًءا  العســكرّية  وقدراتهــا 
ــي. ل اإليران ــردع للتغــوُّ مــن ال

حســاباتها  إيــران  ُتعيــد  ُرّبمــا 
بنــاًء علــى التقــاُرب بيــن بعــض 

وإســرائيل.  الخليــج  دول 

هــو  االفتــراض  هــذا  يعتبــر 
األقــرب إلــى الحــدوث خــال 

2021م. عــام 

مسار استمرار التصعيد 2 

تشــديد العقوبــات األمريكيــة 
علــى إيــران بعــد الفشــل فــي 

الوصــول إلــى تســوية.

قــد ُتضطــرُّ الــدول الخليجّيــة 
ــات إيــران  ي لتدخُّ إلــى التصــدِّ

ــة. فــي شــؤونها الداخلي

ِقبــل  مــن  إيــران  اســتهداف 
الواليات المتحدة أو إســرائيل، 
اســتهداف  إلــى  يــؤدي  بمــا 
حليفــة  كــدوٍل  الخليــج  دول 

المتحــدة. للواليــات 

مسار التفاُهم والتسوية الخليجّية-اإليرانّية3 

رغبة بعض دول الخليج في إعطاء ُفرصٍة لبناء جسوٍر للتفاُهم والشراكة مع إيران. 
حاجــُة الــدول الخليجيــة لتعديــل ســلوك إيــران بمــا ُيؤّســس لعاقــات مشــتركة تدعــم اســتقرار المنطقــة 

ورفاهيــة شــعوبها، وتقّلــل مــن تكاليــف الصــراع غيــر المجديــة.
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الدور السياسي أواًل:
االنتهاكات اإليرانية للقانون الدولي في األزمة اليمنية1 

قــام النظــام اإليرانــي بتعييــن القيــادي بالحــرس 
الثــوري اإليرانــي حســن إيرلــو ســفيًرا غيــر شــرعي 
علــى  شــرعيٍة  إلضفــاء  الحوثييــن،  لــدى  لــه 

دة. المتمــرِّ الميليشــيات 

انتهاك الحوثيين لحقوق اإلنسان في اليمن بدعٍم إيراني2 

الموقف اإليراني المناهض لعملية السالم في اليمن3 

انتهــاج النظــام اإليرانــي عمليــَة تعطيــِل المســار السياســي فــي اليمــن حيــث تكُمــن مصالحــه فــي 
اســتمرار األزمــة. 

شــهد عــام 2020م العديــد مــن الخطــوات اإليرانيــة التــي تهــدف إلــى تقويــض الســام، واإليعــاز 
للميليشــيات الحوثيــة لفــرض مزيــٍد مــن التصعيــد وخلــط األوراق.

راٍت  شــهدت الســاحة اليمنية في عام 2020م، تطوُّ
مرتبطــٍة بتبعيــة ميليشــيا الحوثــي للنظــام اإليرانــي، 
واســتمرار دعمها عســكرًيا وسياســًيا، لعرقلة جهود 
هــات  تحقيــق الســام فــي اليمــن، بمــا يحقــق توجُّ

النظــام ومصالحــه السياســية.

أّواًل: الدور السياسي
ثانًيا: التصعيد العسكري الحوثي 

بإيعاٍز إيراني
ثالًثا: التغلُغل اإليراني الثقافي 

واالجتماعي  
 رابًعا: سيناريوهات آفاق األزمة 

اليمنية المرتبطة بالدور اإليراني في 
2021م

إيران واليمن

للميليشــيات  اإليرانــي  النظــام  دعــم   اســتمرَّ 
الحوثيــة عســكرًيا، بمــا يخالــف القــرارات اأُلممية 
 ،2216 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  فيهــا  بمــا 
والنفــط  الســاح  تهريــب  خــال  مــن  وذلــك 

ومختلفــة. عديــدة  بُطــرٍق 

ــا  كشــف تقريــٌر يمنــي عــن 24488 انتهــاًكا حوثًي
بحــّق األطفــال فــي صنعــاء.

أنَّ   Save the Children ــمـــة  مــنــظَّ أفـــــادت 
الميليشــيات الحوثيــة شــاركت فــي اســتهداف 

عشــرات المستشــفيات فــي اليمــن.
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التصعيد 
العسكري الحوثي 

بإيعاٍز إيراني

27www.rasanah-iiis.org

التغلُغل اإليراني الثقافي واالجتماعي   ثالًثا:
تغيير مناهج منظومة التعليم في اليمن 1 

أدلجة الخطاب الطائفي واالجتماعي 2 

مخّططات إيرانية للتغيير الديمغرافي في اليمن، مبنية على مبدأ طائفي.
تعّوض الميليشيات الحوثية النقَص العددي بإيفاد مئات الشباب للدراسة في الحوزات اإليرانية.

تســتثمر الميليشــيات الحوثيــة علــى الطريقــة اإليرانيــة مناســبَة عاشــوراء لتعزيــز مبــدأ المحــاكاة الطائفيــة 
ذات الطابــع اإليرانــي.

ثانًيا
تصــاُعــــد الهــجــمــــات الــحـــوثيــــة 
»اإلرهابيــة« علــى الســعودية عبر 
خــة والصواريــخ  رات المفخَّ الُمســيَّ

البالســتية 

تزامنــت حــّدة التصعيد العســكري 
داخــل اليمــن وخارجــه مــع وصــول 

اإليرانــي حســن إيرلــو 

كشــفت معلومــاٌت اســتخباراتية 
عــن وجــود خبــراء إيرانيين بمناطق 
سيـطـــرة الميليشــيات الحـوثـيـــة 
لتوّلــي مهّمــة اســتهداف أعضــاء 

الحكومــة فــي مطــار عــدن 

الحــكــومــــة  أعــضــــاء  اســتهداف 
اليمنيــة لحظــَة وصولهــم مطــار 

عــدن 

تكثيف الميليشيات الحوثية للهجماِت العسكرية 
الداخلية لعرقلة تنفيذ »اتفاق الرياض« 

ســعى النظــام اإليرانــي إلــى 
فــرض مناهــج تّتســم بالطابــع 
الـطـائـــفي وتتـبـّنـــى مـبـــادئ 
عشــري  اإلثنــي  المذهــب 
المذهــب  حســاب  علــى 
الســني الــذي ُعــرف بــه اليمــن 

طويلــة. قــرون  منــذ 

أجــرت الميليشــيات الحوثيــة 
المناهــج  علــى  تغييــًرا   234
للمرحـلــتــيــــن  الــــــــدراســـيــــة 

األســــــاسية والثانويــة. 

اإليـــرانـــــــــي  النـــظــــام  مـــــنح 
الميليشــيات الحـــوثيــــة 750 
منحًة دراســية فــي الجامعات 
المراحــل  لمختلــف  اإليرانيــة 

الدراســية. 

سيناريوهات آفاق األزمة اليمنية المرتبطة بالدور اإليراني في 
2021م رابًعا:

ســتنعكُس ظــروف ومعطيــات األزمــة اليمنيــة، بمــا فيهــا تنفيــذ »اتفــاق الريــاض« وعــودة الحكومــة إلــى عــدن 
مــًة إرهابيــًة علــى المشــهد اليمنــي، مــع احتمــال تفعيــل الواليــات المتحــدة  وتصنيــف الميليشــيات الحوثيــة منظَّ
لسياســة الدبلوماســية الحازمــة مــع النظــام اإليرانــي فيمــا يتعّلــق بســلوكها المزعــزع ألمــن المنطقــة واليمــن 

خصوًصــا.
ُيرّجــح أن ُتشــرك الواليــات المتحــدة حلفاءهــا بــأّي مفاوضــات مــع النظــام اإليرانــي، وعلــى أقــل تقديــر ســتأُخذ 
واشــنطن باالعتبــار موقــَف الحلفــاء مــن الــدور اإليرانــي الُمزعــزع لاســتقرار بالمنطقــة ال ســيما اليمــن، األمــر 
الــذي ســُيجبر ميليشــيات الحوثيــة لاتجــاه نحــَو مســار الحــّل السياســي الشــامل لألزمــة اليمنيــة، فــي ظــّل جهــود 

المبعــوث اأُلممــي فيمــا يتعلــق بإعــان البيــان المشــترك الــذي يهــدُف لحــلِّ األزمــة اليمنيــة.
اســتمرار األزمــة فــي حالــة اقتصــار التفــاُوض األمريكــي مــع إيــران علــى البرنامــج النــووي، ومواصلــة إيــران دعمهــا 

للحوثييــن الذيــن ســيتحولون إلــى التصعيــد العســكري ولكــن بشــكٍل أضعــف. 
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أواًل: الصراع األمريكي - اإليراني في الّساحة الـعـراقية
طبيعة التصعيد األمريكي في العراق1 

دوافع التصعـيد األمريكي-اإليرانـي الُمتبادل في الّساحـة العراقية2 

زة للدور اإليراني  ــمة المميَّ كان »التجميد« هو السِّ
فــي العــراق فــي 2020م؛ ألنَّ الســاحة العراقيــة 
لت ُمِضــي إيران في  اٍت عطَّ شــهدت خالــُه مســتجدَّ
بســِط نفوذهــا فــي العــراق مقارنــًة بالعــام 2019م، 
لهــا: التصعيــد العســكري األمريكــي ضــّد إيــران  أوَّ
ــعي  فــي العــراق بقتلهــا مهنــدس المشــروع التوسُّ
اإليرانــي قاســم ســليماني فــي العــراق. ثانيهــا: تأثير 
جائحــة كورونــا علــى ُمجمــل األوضــاع فــي إيــران؛ 
ُقُدًمــا فــي  ــر علــى ُمضــي طهــران  أثَّ الــذي  األمــر 
ــي  ــعية بالعــراق، ثالثهــا: تولِّ تنفيــذ مشــاريَع توسُّ
حكومــة فــي بغــداد برئاســة مصطفــى الكاظمــي، 
تســعى إلــى نقــِل العــراق مــن مرحلــة الــا دولــة إلــى 

مرحلــة الدولــة.

أّواًل: الصراع األمريكي - اإليراني في 
الّساحة الـعـراقية

ثانًيا: احتدام صراع الدولة والا دولة
ثالًثا: األزمة بــين الفصائل الـوالئية 

ن الُكردي العراقي والمكوِّ
رابًعا: ُمستقبل الدور اإليراني في 

العراق خال 2021م

إيران والعراق

ل التصعيــُد األمريكي-اإليرانــي إلــى مواجهــات مســّلحة بفعــل قصف الميليشــيات  تحــوَّ
المواليــة إليــران قاعــدة K-1 األمريكيــة بنحــو 30 صاروًخــا فــي 27 ديســمبر 2019م، مــا 

أســفَر عــن مقتــل متعاقــد مدنــي أمريكــي.

ردَّ الجيــش األمريكــي بهجمــات انتقاميــة تحمــل رســائل ردع قويــة إليــران قصــف خالهــا 
5 كتائــب تابعــة لحــزب اللــه العراقــي، مــا أودى بحيــاة نحــو 28 مقاتــًا.

استمرَّ التصعيد حتى استهداف واشنطن قاسم سليماني في 03 يناير 2020م.

واصلت الميليشيات الموالية إليران التصعيد ضدَّ األهداف األمريكية في العراق.

علــى  األمريكي-اإليرانــي  الصــراع  يعــود 
الســاحة العراقيــة إلــى اإلدراك الُمتبــاَدل 
ُكلٍّ  إســتراتيجية  فــي  العــراق  لمركزيــة 
الدولتيــن لمواجهــة بعِضهمــا فــي  مــن 

الصــراع. الّنفــوذ وســاحات  مناطــق 

ــة جيوسياســية  يحظــى العــراق بأهمي
واقـتــصـــاديــــة وعـســكريــــة وأمـنـيــــة 
وثقـــافية فــي اإلســتراتيجية اإليرانيــة.

لــدى واشــنطن  العــراق أهميــًة  ل  ُيشــكِّ
إذا  إيــران  علــى  العقوبــات  تشــديد  فــي 
مــا نجحــت فــي منعهــا مــن اســتخداِمه 
عليــه  بالضغــط  أو  النفــط،  تهريــب  فــي 
للحــّد مــن االعتمــاد علــى الغــاز والكهربــاء 
والبضائــع اإليرانيــة لحرمــان طهــران مــن 

الحصــول علــى العائــدات الماليــة.

النفــوذ  تحجيــم  أن  واشــنطن  ُتــدرك 
يبــدأ  األوســط  الشــرق  فــي  اإليرانــي 
مــن العــراق لكونــه ُيتيــح إليــران فضــاًء 
الحــدود  حتــى  غرًبــا  واســًعا  جغرافًيــا 

المتوســط. والبحــر  اإلســرائيلية 
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 1
جهود الكاظمي للحّد من الّنفوذ اإليراني في العراق

الخاسرون والرابحون في المواجهات األمريكية-اإليرانـية بالعراق

 نجـحت الــواليـــــات الــمــتــحدة 
فــي إحــداث خلــٍل فــي النفــوذ 
بقتــل  اإلقليمــي  اإليرانــي 
ســليماني، وهــو مــا ينعكــُس 
اإليرانــي  النفــوذ  بقّيــة  علــى 

بُرّمتــه. اإلقليمــي 

فــي  ا  جــدًّ كبيــرًة  خســارًة  إيــران  خســرت 
النفــوذ بمقتــل رمــز مشــروعها  ســاحات 
العابــر للحــدود قاســم ســليماني، لكونــه 
وراعـــــــي  للمشـــــروع،  المــدبـــــر  العــقــــل 
الــدول  فــي  الـمــســـلحة  الميــليشيــــــات 
وشــخصية  بكاريزمــا،  ويتمّتــع  العربيــة، 
لــدى  واســع  بقبــول  تحظــى  عســكرية 
مقاتلــي وقــادة الميليشــيات، ولديــة رؤية 
جيوسياســية وخبــرة واســعة بخــاف قائد 
فيلــق القــدس الحالــي إســماعيل قآانــي 
فــي التخطيــط العســكري وإدارة المعارك 

ميدانًيــا.

لكونــه  العــراق طــرٌف خاســر 
ى  أدَّ الــذي  للــــصراع  ميــــــداًنا 
أوضــــاعـــــه  إلــى مفـــاقـــمـــــِة 
ــه  ــع أوضـــاعـــ ــة، وتـــراُجـ األمني
المعيشــية، وتدّنــي مؤشــراته 
ــه  ــم أزمات ــة، وتفاُق االقتصادي
البطالــة  مثــل  المســتعصية 

والفســاد.  والكـهربــــاء 

احتدام صراع الدولة والال دولة
ثانًيا

تغيــير لغـة الخطاب السـياسـي 
تجـــاه الّنفوذ اإليراني.

ــة  األمـنيـّ المنــاصـــــب  تغــيـيـــر 
لصالح مسار االنتـقال للدولة.

األمنّيــة  الجـهـــود  تكثيــف 
الحدوديــة. المعابــر  لضبــط 

مبــــدأ المعاملــة بالمثــل فــي 
الـــزيارات الرســمية.

حة  حصــار الميليشــيات المســلَّ
المواليــة إليــران.

االنفـتاح على المحيط العربي.

 2
أوراق الضغط اإليرانية لبـقاء العراق في مـرحلة الال دولة

محــــاولــة تعــطــيــل الــحـــــوار إربــــــــاك الــمــشــهــد األمني.
األمـريكي-العراقي.

محاولة إفشــال التـــفاُهمات 
السعـودية-العراقـية.
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األهداف العراقية مـن تحجيم الّنفوذ اإليراني بالعراق

بــأن  وذلــك  العراقــي،  الداخــل 
حكومتــه ماضيــة لتحقيــق األمــن 
واالستـقـــــرار وتــــلبية مــطـالـــب 
النفــوذ  المحتجيــن فــي تحجيــم 
السـيـــــــادة  بــفــــرض  اإليــرانــــي 
واسـتـقـاليــــة اتخـــــاذ القـــــرارات 

العراقيــة.

يهــدُف الكاظمــي ِمــن وراء إجــراءات بســِط الســيادة إليصــال رســائَل إلــى أربعــة 
أطــراف، هــي:

ســّيما  وال  الدولّيــة  الجماعــة 
بــأن  المتحــدة، وذلــك  الواليــات 
العــراق ينــأى بنفســه، وال ُيريــد 
إلــى ســاحة لتصفيــة  أن يتحــول 
شـــــــأنه  مــــن  مـــــا  الحســـابـــــات، 
المجتمــع  دعــم  علــى  الحصــول 

لــه. الدولــي 

الــا  مرحلــة  بــأن  وذلــك  إيــران، 
وّلـــــت، وضــــــــــــرورة  قــد  دولـــــة 
التعامــل مــع العــراق كدولــة ال 

كتابــع.

دول المحيــط العربــي والخليجــي، 
الوقــت  حــان  قــد  بأنــه  وذلــك 
العربــي،  لبيتــه  العــراق  لعــودة 
وأن بغــداد لــن تســمح بــأن تكــون 
ــة  ــدول العربي ــد ال ــا لتهدي منطلًق
والخليجيــة بشــكٍل مباشــر أو غيــر 

مباشــر.

ن الُكردي العراقي ثالًثا:األزمة بــين الفصائل الـوالئية والمكوِّ

 2
ن الُكردي:  دوافــع التصعيــد اإليرانــي ضــّد المكــوِّ
يأتــي التصعيــد الميليشــياوي ضــدَّ أكــراِد العــراق 
ضــّد  اإليرانــي  التصعيــد  إطــار  فــي  باألســاس 
األهــداف والمصالــح األمريكيــة بغيــَة الضغــط 
العــراق،  مــن  قّواتهــا  إلخــراج  واشــنطن  علــى 
ومــن هنــا يأتــي التصعيــد ضــّد األكــراد حلفــاء 

الواليــات المتحــدة.

 1
ن الُكــردي: وصــل  التصعيــد اإليرانــي ضــّد المكــوِّ
التصعيــد اإليراني ضــد المكون الكردي العراقي 
إلــى ذروتــه فــي أكتوبــر 2020م بإضــرام مقاتلــي 
الميليشــيات المســلحة المواليــة إليــران النيــران 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  مقــر  فــي 

ببغــداد.

رابًعا: ُمستقبل الدور اإليراني في العراق خالل 2021م
 1

استنتاجاٌت للعام 2020م

ــى نهايــة 2020م نتيجــة عــدة متغيــرات منهــا غيــاُب ســليماني عــن  ثبــات الّنفــوذ اإليرانــي فــي العــراق حّت
الســاحة، وفشــُل إيــران فــي الدفــع بالمرّشــح المقبــول لتســميته رئيًســا للحكومــة العراقيــة مقابــل تســمية 

رئيــس حكومــة يســعى لنقــل العــراق إلــى مرحلــة الدولــة.
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ــة الــدور األمريكــي بالســاحة العراقيــة فــي 2020م، لحصــار إيــران وتحجيــم نفوذهــا، حيــث حــدث تحــوٌل  فاعليَّ
فــي الموقــف األمريكــي بتغييــر إســتراتيجية التعامــل مــع إيــران مــن »تصعيــد مقابــل تصعيــد« إلــى »اللجــوء 

للقــوة المســلحة« بشــكٍل مباشــر.

تجــاه  قــوة  بنقــاط  الكــــاظمي  يحظــى 
وهــي: اإليرانــي  النفــوذ 

نقــاط ضعــف تحــدُّ مــن جهــود الكاظمــي 
للســيطرة علــى الســاح المنفلــت مثــل: 

الرافــض  العــام  الــرأي  ظاهــرة  تصاعــد   •
اإليرانــي للنفــوذ 

• الدعــم الكــردي والســني للكاظمــي للحــّد 
مــن نفــوذ الميليشــيات

• رفض العديد من الشيعة في محافظات 
الظهير الشيعي للنفوذ اإليراني

• سيطرة الكاظمي على أجهزة األمن
العربيــة والخليجيــة  الــدول  بعــض  رغبــة   •
فــي مســاندة العــراق ودعمــه للّتغلــب علــى 

أزماتــه 

االنتشــار  بحكــم  الميليشــيات  ســطوة   •
المســّلح

•  المشكات االقتصادية
•  األزمات المستعصية

مــــطــــــالب  مــع  التـــــــعاطي  كيـــفيـــــة    •
المحتجيــن، وأهمهــا ماحقــة الفاســدين 
ومحاســبة قتلــة المتظاهريــن، وغالبيتهــم 

مــن العمــاء والزبانيــة إليــران
• كيفيــة تحقيــق التــوازن فــي العاقــات 
الخارجيــة والنــأي بالعــراق عــن تحولــه إلــى 

ســاحة للمواجهــات 

 2
اتجاهات الدور اإليراني في العراق في 2021م

َيْيــن واجهتُهمــا إيــران؛ وهمــا: الضغــط األمريكــي، ورحيــل حكومــة  الصعــود: فــي حــال زوال أهــّم تحدِّ
الكاظمــي وتســمية حكومــة جديــدة مواليــة لهــا.

التــراُجـــع: فــي حــال اســتمرار العراقيــل أمــام المشــروع اإليرانــي فــي ســوريا ولبنــان واليمــن بشــكٍل 
ــق االنســجام داخــل الميليشــيات، أو  ــة ســليماني فــي خل ــي كاريزمي عــام، مــع عــدم امتــاك قآان
الخبــرة المماثلــة لخبــرة ســليماني فــي إدارة العمليــات فــي مياديــن القتــال، وإمكانيــة اســتمرارية 
ُحكــم الكاظمــي، ودخــول الســعودية فــي عاقــات اقتصاديــة واســتثمارية قويــة مــع العــراق، وحال 
اســتمرارية العقوبــات علــى إيــران طيلــَة 2021م حتــى إتمــام المفاوضــات -ألنهــا تتطلــب وقــت- 

كمــا مــن المتوقــع أن يســتثمر بايــدن فــي الضغــوط القويــة التــي فرضهــا ترامــب علــى إيــران.

التجميــد: بمعنــى ثبــات منحنــى الّنفــوذ اإليرانــي بالعــراق؛ ال صعــود وال تراجع، وهو االُتجــاه المرّجح 
عــة تجعــل الــدور اإليرانــي يصعــد أو يهبــط، ِمثــل مقتــل ســليماني  اٌت غيــر متوقَّ ــت مســتجدَّ إذا مــا حلَّ

عين. ــرت علــى العالــم أجَمــع، فالحدثــان غيــُر ُمتوقَّ أو تداعيــات جائحــة كورونــا التــي أثَّ

فــا صــعــــود بـــــالنظر إلــى نــــمو ظاهــرة 
الرفــض الشــعبي العراقــي إليــران مــن قلب 
الحواضــن الشــيعية، إضافــًة إلــى إمكانيــة 
اســتمرارية الكاظمــي، فضــًا عــن إمكانيــة 
اســتمرارية الضغــط األمريكــي إذا مــا أراد 
بايــدن أن يســتثمر فــي الضغــوط الشــديدة 

ــران. التــي فرضهــا ترامــب علــى إي

وال تراجــع، بالنظــر إلــى النفــوذ العســكري 
والسياســي اإليرانــي الواســع فــي العــراق، 
وسيطرة األذُرع السياسية الموالية إليران 
البرلمانيــة،  المقاعــد  مــن  العديــد  علــى 
أن  أّن قبــول تصــّور إمكانيــة  إلــى  إضافــًة 
فــي  تنــازالت  تقديــم  علــى  إيــران  ُتقــِدم 
العــراق ُتفضــي إلــى تراجــع النفــوذ اإليرانــي 
بــدون ضغــوط قويــة علــى كافــة األصعــدة 
بعدمــا قّدمــت أثماًنــا ماليــة وبشــرية تنتظر 
أمــٌر غيــر واقعــي، لمركزيــة  جنــي ثمارهــا 
اإليرانيــة  اإلســتراتيجية  فــي  العــراق 

التوّســعية.
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األدوات والوسائل اإليرانية لتعزيز النفوذ اإليراني في سوريا

أواًل

2020م  فــي  اإليــرانيــــة  الميليشيــــات  ضــــت  تعــرَّ
ــة متتاليــة مــن القــّوات اإلســرائيلية،  ي لهجمــاٍت جوِّ
لهــا  ي  الجــوِّ الغطــاء  تقديــم  عــن  روســيا  ــت  وتخلَّ
فــي معظــم األحــوال، بعــد خافهــا مــع إيــران علــى 
مناطــق النفــوذ والمصالــح فــوق األراضي الســورية. 

أواًل: األدوات والوسائل اإليرانية 
لتعزيز النفوذ اإليراني في سوريا

ثانًيا: العوامل اإلقليمية والدولية 
رة على النفوذ اإليراني في  المؤثِّ

سوريا

إيران وسـوريا
رابعًا: آفاق العاقات اإليرانية – 

السورية

ثالثًا: المامح األّولية لسياسة بايدن 
تجاه النفوذ اإليراني في سوريا

االنتخــــابــــات البـــرلمـــانيــة 
ــدور  ــز الـــ ــورية وتــعزيــ الســ

اإليرانــي

ــز النفــوذ االقتصــادي  تعزي
اإليرانــي فــي ســوريا

العســكري  النفــوذ  زيــادة 
ســوريا  فــي  اإليرانــي 

رة على النفوذ اإليراني في سوريا العوامل اإلقليمية والدولية المؤثِّ ثانًيا:
تصاعد وتيرة االستهداف اإلسرائيلي للميليشيات اإليرانية1 

استهداف إسرائيل للميليشيات اإليرانية في سوريا في األعوام الثاثة الماضية

2020 م2019 م2018 م

262339
عدد الضربات اإلسرائيليةاألعوام 
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اّتساع هوة التباُين في العالقات الروسية-اإليرانية2 

حملــٌة مــن االنتقــادات الصحفية واإلعامية 
األســد  بشــار  الســوري  للرئيــس  الروســية 

ــي فــي ســوريا. ودعمــه للبقــاء اإليران

وطهــران  موســكو  بيــن  التناُفــس  احتــدام 
الســورية المناطــق  مــن  عــدٍد  حــول 

المالمح األّولية لسيــــاسة بايدن تجاه النفوذ اإليراني في ســـــوريا

ثالًثا

 1 2
مواجهــة الوجــود اإليرانــي ونفــوذه فــي 
ســوريا واإلبقــاُء علــى »قانــون قيصــر« 
األمريكيــة  لــإلدارة  أوليــة  كسياســٍة 

الجديــدة.

الســوري  للملــّف  اإليرانــي  االســتغال 
كورقــِة ضغــط فــي المفاوضــات النوويــة 
األمــريكــيــــة  اإلدارة  مــع  الــمــحتــــملة 

الجديــدة.

 آفاق العالقات اإليرانية – الســورية

رابًعا

انتهــاج إيــران لسياســة »الصبــر اإلســتراتيجي« مــع بقــاء ســوريا ســاحَة مواجهــٍة حاســمة بينها وبيــن أطراٍف 
دوليــة عّدة.

تعزيز النفوذ اإليراني والسعي إلطالة أمد تواُجده من خال الُبعدين العسكري والسياسي.

مواقــف ُتشــير إلــى التباُعــد بيــن الجانبيــن الروســي واإليراني أكثــر فأكثر، مقابل تصاعٍد لوتيرة االســتهداف 
اإلســرائيلي للوجود اإليراني في ســوريا.

1

2

3

ر تركي-إيراني دون مواجهٍة عسكرية3  توتُّ
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لهيمنــة  رفًضــا  أكثــر  2020م  فــي  لبنــان  أصبحــت 
حــزب اللــه علــى الحيــاة السياســّية اللبنانيــة بعــد 
حادثــة تفجيــر »مرفــأ بيــروت« التــي كشــفت ُعمــق 
به فــي  ــل الحــزب، وتســبُّ الفســاد الُممــاَرس مــن ِقَب
إقحــام لبنــان بصراعــاٍت إقليمّيــة تخــدُم المصالــَح 

اإليرانيــة، وليســت اللبنانيــة. 

أواًل: مسارات التغلُغل السياسي 
اإليراني في لبنان

ا: مسارات التغلُغل االقتصادي  ثانيًّ
اإليراني في لبنان

رابًعا: آفاق المشهد اللبناني المرتبط إيران ولبنـان
بالدور اإليراني في 2021م

ثالًثا: التبعاُت السياسية واالقتصادية 
النفجار مرفأ بيروت

مسارات التغلُغل السياسي اإليراني في لبنان أواًل:
دور حزب الله في استهداف النشطاء معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية

واحتجاجات الشارع اللبناني

يصــرُّ حــزب اللــه والقــوى المؤيــدة لــه على تشــكيل 
الحكومــة وفًقــا لقاعــدة »المحاصصة الطائفية«.  
أعاق حزب الله وحركة أمل »المبادرة الفرنســية« 

بتمّسكهما بحقيبة وزارة المالية

تطبيــق  إلــى  المحتّجيــن  مـــطـــالب  تطــــّورت 
بحــلِّ  الخــاّص   1559 رقــم  األمــن  قــرار مجلــس 

ســاحها. ونــزع  الميليشــيات 
حــّرك النظــام اإليرانــي عناصــَر حركــة أمــل وحــزب 

اللــه، لتهديــد المحتّجيــن بانــدالع حــرٍب أهليــة. 

انضمام ألمانيا وليتوانيا وسلوفينيا إلى السلسلة الدولية في تنصيف الحزب منظمًة إرهابية.
ــة هــو أنشــطتُه المشــبوهة المرتبطــة بسياســة النظــام   الســبب الرئيســي فــي تصنيــف الحــزب منظمــًة إرهابي

اإليرانــي.
تؤّكــد ردوُد الفعــل اإليرانيــة المناهضــة لتصنيــف حــزب اللــه كمنظمــٍة إرهابيــة أن الحــزب مجــّرد أداٍة لتنفيــذ اإلرادة 

اإليرانية.
لــم يُعــد بإمــكان هــذه الــدول التعاُمــل بشــكٍل قانونــي مــع الحكومة اللبنانية، بســبب ســيطرة الحــزب على مفاصل 

الدولة اللبنانية. 

مسارات التغلُغل االقتصادي اإليراني في لبنان ثانًيا:

 1

دور حزب الله 
في تعزيز األزمة 

االقتصادية اللبنانية

حزب الله 
واقتصاد الظّل

التقييمــات النهائيــة خُلصــت إلــى أّن لبنــان بحاجــة إلــى 93 مليــار دوالر إلنقــاذه، وهــذا 
مســتحيل فــي ظــّل وجــود حــزب اللــه في الســلطة على اعتبــار أّن أّي دعٍم للبنان ســيتوّجه 

لعناصــر الحــزب.

أصبــح لبنــان بحاجــٍة ملّحــٍة إلــى معالجــة ســلوك حــزب اللــه عبــر تجفيــف قنواتــه الماليــة 
وعمليــات التهريــب. 

يتجاوز حجُم االقتصاد الموازي في لبنان لعام 2020م، حجَم االقتصاد الكلي بنسبة %50.

يتخطى »اقتصاد الظّل« الحدوَد اللبنانية إلى سوريا والعراق وإيران عبر »الكوريدور«.

ى إلى االنهيار المالي في لبنان. يرتبط حزب الله بعدٍد من البنوك اللبنانية مما أدَّ

2

3 تصنيف حزب الله منظمًة إرهابية



35www.rasanah-iiis.org 35www.rasanah-iiis.org

التبعاُت السياسية واالقتصادية النفجار مرفأ بيروت
ثالًثا

التبعات االقتصادية التبعات السياسية

تزامــن االنفجــار مــع ســياقاٍت وأبعــاٍد سياســيٍة 
إقليميــة تبّنــى فيهــا النظــاُم اإليرانــي عمليــَة 
الصراعــات اإلقليميــة مــن  لبنــان فــي  إقحــاِم 

خــال ذراِعــه حــزب اللــه.

الــوزراء  رئيــس  اســتقالة  إلــى  االنفجــار  ى  أدَّ
ديــاب. حّســان 

عــادت موجــُة المظاهــرات احتجاًجــا علــى حضــوِر 
حــزب اللــه فــي المشــهِد السياســي.

انكمــاُش النشــاط االقتصــادي وتراُجــع اإلنتــاج، 
ــاُدل التجــاري، وفقــداُن جــزٍء مــن  واضطــراُب التب

ــة.  ــل الدول مداخي

 انهيــاُر العملــة والمصــارف اللبنانيــة، وتفّشــي 
الفســاد، والفقــر والبطالــة.

آفــــاق المشهد 
اللبناني المرتبط 
بالــدور اإليــرانـي 

لعام 2021م

ا: ـً رابــــــعــ

حــزَب  اإليرانــي  النظــاُم  دفــع 
عســكريٍة  مواجهــاٍت  إلــى  اللــه 
يحــاوُل  إســرائيل،  مــع  مباشــرة 
تصديــَر  خالهــا  مــن  الحــزُب 
اإليــرانـــــي األزمــات اللبنانيــة إلــى الخــارج. الــــــــــدوِر  اســـتــمــــراُر 

لبنانيــٍة  الُمعّطــل ألّي حكومــٍة 
كفــاءاٍت  علــى  تقــوُم  قادمــة 

وطنيــة. تكنوقراطيــٍة 

 1
 2

 3

ــاُن أزمــًة سياســيًة  أْن يشــهَد لبن
المحــوِر  تقديــِم  لعــدِم  داخليــة 
تنــاُزالٍت  اللــه،  وحــزب  اإليرانــي 
ُتتيــح إحــداَث تغييــراٍت إصاحيــة، 
وهــو الســيناريو األكثــُر ترجيًحــا.

حزب الله وإعاقة 
الدعم الدولي 

للبنان

يقــف الحــزب عقبــًة فــي وجــه اإلصــاح والقضــاء علــى الفســاد عبر هيمنته على المشــهد 
ــر عمليــة التــزام الــدول المانحــة بتقديم دعــٍم للبنان.   ى إلــى تعثُّ اللبنانــي مــا أدَّ

واجــَه لبنــان صعوبــاٍت فــي عمليــة التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي بســبب هيمنــة 
المحــور اإليرانــي علــى المشــهد السياســي والقنــوات الماليــة اللبنانيــة. 



الــشـــــأن الـدولــي 
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الصعيــد  علــى  األبــرز  بالحــدث  2020م  عــام  اخُتِتــم 
الدولــي للحالــة اإليرانيــة، وهــو خــروج دونالــد ترامــب 
مــن  الديموقراطييــن  وُقــدوم  األبيــض  البيــت  مــن 
جديــد، ممــا جعــل الساســة فــي إيــران يعتقــدون فــي 
لت  انتهــاء إســتراتيجية الضغــوط القصــوى، التــي شــكَّ
الدولــي، والتــي  ي األبــرز علــى الصعيــد  التحــدِّ لهــم 
سياســاتهم  تشــكيل  فــي  بعيــد  حــدِّ  إلــى  أســهمت 
الواليــات  مــع  ليــس  2020م،  عــام  طــوال  الخارجيــة 
فــة. تحــت  المتحــدة فقــط، بــل مــع الُقــوي الدوليــة كاَّ
وطــأة تلــك اإلســتراتيجية الدوليــة، كانــت إيــران أكثــر 
والصيــن،  روســيا  طلبــات  لجميــع  وتلبيــة  طواعيــة 
ــة، وعقــد  ــق باســتنزاف المــوارد اإليراني فــي مــا يتعلَّ
االتفاقيــات االقتصاديــة طويلــة األجــل، وكان محــور 
تفاُعــالت إيــران مــع الــدول األوروبيــة هــو تفعيــل آليــة 
مواصلــة  األوروبيــة  الــدول  والتــزام  »إينســتكس«، 
التبــاُدل التجــاري مــع إيــران، فــي ظــّل العقوبــات التــي 
ــا  تفرضهــا الواليــات المتحــدة مــع المتعامليــن تجاريًّ
دفــع  الــذي  نفســه  األمــر  وهــو  إيــران،  مــع  ــا  وماليًّ
اإلقليمييــن،  بشــركائها  عالقاتهــا  دعــم  إلــى  إيــران 
االنهيــار  مــن  اإليرانــي  االقتصــاد  ُينقــذ  ذلــك  لعــلَّ 
تحــت وطــأة العقوبــات األمريكيــة، فبــدت إيــران أكثــر 
ًبــا مــن ُكلٍّ مــن تركيــا وباكســتان والهنــد،  ُمهادنــة وتقرُّ
ــة عقبــات التقــاُرب بينهــا  ــران علــى إزال كمــا حرصــت إي
وبيــن دول آســيا الوســطى، خصوًصــا دعمهــا جماعــات 
اإلســالم السياســي فــي هــذه الــدول، كخطــوة أوليــة 
مــة  فــي ســبيل تحقيــق االندمــاج االقتصــادي مــع منظَّ
مــة تعــاون شــنغهاي، اللتيــن  االتحــاد األوراســي ومنظَّ

تُضّمــان فــي عضويتيهمــا دول آســيا الوســطى.
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واصلــت إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
وتوســيــــع  الــضـغـــوط  تـكـثــيــــَف  2020م،  فــي 
المزيــِد  لفــرِض  إيــران،  علــى  العقوبــات  نطــاق 
النــــظام،  أمـــــاَم  االقتصاديــة  التحـــــّديات  مـــــن 
ــَر  ــم عب ــة باإلقلي ــات األمني فيمــا واجهــت التحّدي
إســتراتيجيِة الــردع، إذ اســتهَدفت قائــَد فيلــِق 

العــراق. ُســليماني فــي  القــدس قاســم 

 1

أواًل: السياسة األمريكية تجاه إيران 
بين ضغوط ترامب ووعود بايدن

ثانًيا: السياسة اإليرانية لمواجهة 
التحّديات الداخلية والخارجية

ثالًثا: نتائج المواجهة واّتجاهات 
العاقات في ضوء نتائج االنتخابات 

األمريكية،

عقوبات وضغوط 
سياسية

عقوبات 
اقتصادية 

عقوبات على القطاع 
المالي 

التأثير في 
شرعية النظام 

الردع 
العسكري 

ضغوط 
نووية 

تكثيف الضغوط على النظام اإليراني

مواجهة نفوذ إيران اإلقليمي2 

مواجهة نفوذ إيران في العراق: 

نشُر أنظمة دفاعية جديدة

استهداف قاسم سليماني في بغداد

قصف الميليشيات التابعة إليران في 
العراق وسوريا

مواجهة التهديدات اإليرانية
ألمن الخليج واليمن: 

توقيف شحنة أسلحة إيرانية متوّجهة 
إلى اليمن في بحر العرب

أصَدر ترامب تعليمات لقّواته بإطاق 
النار على أّي تهديدات إيرانية في الخليج 

العربي
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إيران والواليات المتحدة

السياسة األمريكية تجاه إيران بين ضغوط ترامب ووعود بايدن أواًل:
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مواجهة النفوذ اإليراني 
في سوريا:

أوَكلت الواليات المتحدة إلى حليفتها 
إسرائيل مواجهَة نفوذ إيران المتزايد في 
سوريا، وسَمحت لها باستهداف مصالح 

وحلفاء طهران في العراق.

مواجهة النفوذ اإليراني 
في لبنان: 

مّد حالة الطوارئ الوطنية الخاّصة بلبنان 
بدايًة من 1 أغسطس 2020م 

فَرضت إدارة ترامب مزيًدا من العقوبات 
على حزب الله وبعض المسؤولين 

اللبنانيين

 3
جهود المواجهة 
على المستوى 

الدولي:

محاولة إنهاء صاحية 
االتفاق النووي

محاولة استعادة العقوبات عبَر 
استخدام آلية »سناب باك« 

محاولة تمديد حظر الساح 
على إيران عبَر مجلس األمن

الجهود اأُلحادية لفرض حظر 
الساح

االنتخابات األمريكية ووعود الرئيس المنتخب بشأن التعامل مع إيران4 

وّجه الرئيس المنتخب جو بايدن انتقادات حاّدة إلى إدارة ترامب في التعامل 
مع إيران، ووَعد بالّتالي: 

اتباع ُسبل أكثر ذكاًء تجاه 
التعامل مع طهران

منع إيران من امتاك 
ساح نووي

إعادة االعتبار 
للدبلوماسية

وقف أنشطة إيران 
المزعزعة لاستقرار والتي 

تهّدد حلفاء الواليات 
المتحدة 

تعديل االتفاق النووي 
بمشاركة الحلفاء

التعّهد بالدفاع عن 
المصالح األمريكية في 

حالة تصعيد إيران

شمول التفاوض عديًدا من القضايا ِمثل الملّف 
الصاروخي والقضايا المتعّلقة بحقوق اإلنسان

وضع بايدن شروًطا للعودة إلى االتفاق 
النووي، أهّمها: 

تراجع إيران على الخطوات التي اّتخذتها 
لرفع معّدالت تخصيب اليورانيوم

الحّد من مدى 
صواريخها

مراجعة السلوك 
اإلقليمي  
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العمل على ضبط األوضاع الداخلية وتفادي االنهيار1 

التصعيد اإلقليمي المحسوب و»التوّجه شرًقا«2 
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اعتمــَدت إيــران خيــاَر مواجهــة الضغــوط األمريكيــة، ويمكــن رصــد سياســات المواجهــة مــن خــال مــا 
يأتــي:

رفض التفاوض وأولوية الحفاظ على 
النظام

الخيارات االقتصادية لمواجهة 
األزمة

الجهود الدبلوماسية لوقف 
العقوبات

تعزيز ُقدرة الردع واللجوء إلى الهجمات 
السيبرانية 

حاولت إيران خلَق توازن والبحث عن مسارات في مواجهة الضغوط األمريكية، وذلك من 
خال:

الضغط على الواليات المتحدة 
لسحب قواتها من المنطقة

التهديد باستهداف المصالح 
األمريكية في الخليج 

النزعة اإلقليمية 
والتوّجه شرًقا

االتجاه إلى تعزيز عاقة إيران 
باتحاد أوراسيا 

السياسة اإليرانية لمواجهة التحّديات الداخلية والخارجية
ثانًيا

الحفاظ على االتفاق النووي ومحاولة عزل الواليات المتحدة3 

عن الشركاء الدوليين

العمل على تقويض اإلستراتيجية 
األمريكية تجاه إيران

السياسات النووية وخلق فجوة بين 
واشنطن وأطراف االتفاق النووي 

تعزيز عاقة إيران مع القوى 
اإلقليمية والدولية  

بناُء جبهة مناهضة للواليات 
المتحدة 

الرهان على نتائج االنتخابات األمريكية 4 
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نتائج المواجهة واّتجاهات العالقات في ضوء نتائج االنتخابات األمريكية
ثالًثا

 1
إرث ترامب وتداعياته على إيران، كانت أبرز نتائج السياسة األمريكية ما يأتي:

فرض واقع سياسي صعب وتحديات أمام النظام اإليراني أثرت على • 
شرعيته داخليا.

تفاقم األزمة االقتصادية • 

 تخفيض الميزانية العسكرية بنحو 26 %• 

الحد من قدرة النظام على تمويل المليشيات والحلفاء في الخارج• 

الحد من الهجمات اإليرانية على الماحة في الخليج العربي واحتجاز • 
الناقات

الحد من التعامات المالية اإليرانية مع العالم إال في النطاق • 
اإلنساني

منع إيران من تنفيذ أي صفقات ساح رغم رفع الحظر• 

مكاسب إيران2 

رحيل ترامب وعدم االستجابة للضغوط

الحفاظ االتفاق النووي ودعم بعض القوى الدولية

النجاح الجزئي في االلتفاف على العقوبات المتعلقة بصادرات النفط

القدرة على التأثير من خال الحفاظ على نفوذها وادوات تأثيرها في 
اإلقليم وتهديداتها لعض دول المنطقة

تخفيض االلتزامات النووية للضغط على األطراف الدولية للعودة 
لاتفاق النووي

 3
آفاق العالقات على ضوء نتائج االنتخابات األمريكية، هناك أربعة سيناريوهات

العودة مقابل العودة

ستعود الواليات المتحدة لاتفاق النووي، وتعود إيران إلى االلتزام بخطة العمل المشتركة

هنــاك واقــع يحــول دون الرجــوع إلــى نقطــة البدايــة عــام 2015 ممــا يجعــل هــذا الســيناريو أقــل 
احتماال
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انهيار االتفاق النووي 

بسبب عدم القدرة على الوصول إلى تسوية جديدة وتمسك األطراف بشروطها

ســيؤدى ذلــك إلــى اســتعادة العقوبــات الدوليــة قبــل عــام 2015 نتيجــة احتمــال تقــارب الموقــف 
االوروبــي مــع األمريكي

الوصول إلى اتفاق جديد وشامل 

مــن خــال البنــاء علــى إرث ترامــب وزيــادة مســتويات الضغــوط إلرغــام إيــران علــى توقيــع اتفــاق 
جديــد يشــمل كافــة قضايــا الخــاف

إيــران علــى األغلــب لــن تقبــل وســتختبر قدرتهــا علــى الصمــود، وســتزيد مــن تصعيدهــا النــووي 
للضغــط علــى األطــراف جميعهــا.

في حالة عدم اللجوء للقوة فإن الوصول إلى اتفاق جديد مسألة معقدة

تبّني مسار دبلوماسّي متعّدد المسارات واألطراف  

هو مسار سيعتمد على الدبلوماسية ووجود مرونة في التعاطي مع قضايا الخاف

التركيــز ســيكون علــى معالجــة الملــف النــووي ألنــه أكثــر إلحاحــا، مــع فتــح حــوار ومفاوضــات حــول 
ملــف الصواريــخ والســلوك اإلقليمي

هــذه الصيغــة متعــددة المســارات واألطــراف ســوف تلقــى قبــوال ورضا دوليا وإقليميــا باعتبارها 
تعالــج كافــة التهديــدات التي تمثلهــا إيران،

قــد توافــق إيــران ألن األوضــاع بهــا تتدهــور بشــدة وربمــا ال يتحمل النظام ويصمــد أمام الضغوط 
األمريكيــة لفترة أطول

باديــن  يملــك تأثيــر أكبــر علــى مواقــف شــركاء االتفــاق النــووي مــن تأثيــر ترامــب، ويمكنــه يجعــل 
إيــران فــي مواجهــة جبهــة موحــدة

ستتمسك إيران بقدراتها الصاروخية وعدم إدراجها ضمن أي اتفاق

ســتدفع بخياراتهــا النوويــة لألمــام للتأثيــر علــى المفاوضــات وعــدم إرغامهــا علــى تقديــم تنــازالت 
ذات جــدوي فــي القضايــا األخــرى

إذا فشــلت الدبلوماســية فمــا يــزال إرث ترامــب يوفــر فرصــة لمزيــد مــن الضغــط علــى إيــران وهــذا 
مــا ستكشــف عنــه التطــورات خــال العــام 2021م.
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كان عــام 2020م هــو عــاُم التفاُعــات اإليرانيــة-
الروســية واّتخــاُذ الخطــواِت التنفيذية لاتفاقات 
لمســارهما  كنتيجــٍة  البلديــن  بيــن  عــة  الُموقَّ
التصاُعــدي فــي تعميــق العاقــات علــى مــدار 

ســنواٍت ُمتتاليــة. 

أّواًل: الموقف الروسي ِمن تخفيض 
إيران التزاماتها النووّية

ثانًيا: التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري

ثالًثا: العاقات العسكرية بين إيران 
روسيا

رابًعا: اآلفاق المستقبلية للعاقات 
اإليرانية-الروسية في عام 2021م 
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إيـــران روسيــا

الموقف الروسي ِمن تخفيض إيران التزاماتها النووّية أواًل:

فــي  رئيًســا  روســيا دوًرا  لعــِب  مــن  الرغــم  علــى 
هــا انتقــدت  الحفــاِظ علــى االتفــاِق النــووي، إالَّ أنَّ
لجــوَء دوِل الترويــكا األوروبيــة )فرنســا وبريطانيــا 
فــي  المنازعــات  تســوية  آليــِة  إلــى  وألمانيــا( 
الواليــات  محــاوالت  انتقــَدت  كمــا  االتفــاق، 
بيــِع  علــى  الحظــر  تمديــَد  األمريكيــة  الُمّتحــدة 

إيــران. علــى  المفــروض  األســلحة 

علــى الرغــم مــن اعتبــار روســيا قــراَر إيــران برفــِع 
التخصيــب النــووي انحراًفــا عن االتفــاق النووي، 

هــا انحــازت لجاِنبهــا.  إالَّ أنَّ

12

التعاون االقتصادي والتبادل التجاري
ثـانًيـا

الُمعاهــدات  مــن  العديــد  تفعيــُل 
علــى  واالتفــاق  الُثنائيــة،  ــات  واالتفاقيَّ
زيــادة حجــم التبــاُدل التجــاري الــذي ال يــزاُل 
مليــار   2 يتجــاوز  لــم  إذ  ا  نســبيًّ منخفًضــا 

دوالر. 

تـعتـــزُم روســيا بنــاَء مينــاٍء جديــٍد يرُبطهــا 
والهنــد  إيــران  فــي  العاِملــة  بالموانــئ 

وكازاخســتان. 

إبـــــــــــراُم اتفــاٍق إســتراتيجيٍّ شــامٍل بيــن 
وتمديــُد  عاًمــا،   20 ة  لمــدَّ الدولتيــن 
منــذ  ُأبرمــت  تعــاوٍن  اتفاقيــة  وتحديــُث 

2001م. عــام 

تــٍة  مؤقَّ اتفاقيــٍة  علــى  إيــران  ـــعت  وقَّ
مــة  ٍة مــع منظَّ ــرَّ إلنشــاِء منطقــِة تجــارٍة ُح

األوروآســيوي.  االقتصــادي  االتحــاد 
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القضايــا  ُتجــاه  الروســية  المواقــُف  لت  شــكَّ
مواقــَف  اإليرانيــة  العسكرية-السياســّية 
داعمــًة إليــران، فــي ظــلِّ التعــاون العســكري 

البلديــن.   بيــن  المشــترك  والدفاعــي 

اآلفاق المستقبلية للعالقات اإليرانية-الروسية في عام 2021م  
رابًعا

العالقات العسكرية بين إيران روسيا
ثـالًثـا

ُتعــدُّ األســلحة الروســية الركيــزَة األســاس في 
الترســانة اإليرانيــة، خاّصــًة موضــوع األنظمــة 

الدفاعيــة والطائــرات المقاتلــة. 

ــق بالِملــف الســوري تنســيًقا أفضــل بتوفيــر  ــع أن تشــهد عاقــة البلديــن فيمــا يتعلَّ ِمــن المتوقَّ
ٍي لقّواتهــا فــي ســوريا، وبشــأن مناطــق النفــوذ وعقــود إعــادة اإلعمــار  إيــران غطــاَء دفــاٍع جــوِّ

لتحقيــق أكبــر قــدٍر مــن المكاســب االقتصاديــة.

ــر بتحميــل  ًضــا للتوّت ســوف يكــون التمــاس الروســي-اإليراني فــي القوقــاز أكثــَر ســخونًة، ومعرَّ
إيــران روســيا مســؤوليَة تأميــن حدوِدهــا الشــمالية الغربيــة منًعــا أليِّ خروقــاٍت ُمحتملــة.

ســوف يكــون تطويــر مينــاء تشــابهار اإليرانــي علــى المحيــط الهنــدي الورقــَة الرابحــة لمشــروِع 
مســار تجــارة الشــمال-الجنوب لتجــارة الترانزيــت العالميــة.

ُتعلــن روســيا عــن تنفيــذ صفقــاِت تصديــر ســاٍح ضخمــة إليــران لتطويــر ســاح  ــع أن  ُيتوقَّ
ــر  يٍّ متطــورة، والتعــاون معهــا فــي تطوي ــران بأنظمــة دفــاٍع جــوِّ ــة، ومــّد إي عــات اإليراني المدرَّ

رة، ودعــم الُقــدرات البحريــة اإليرانيــة.   الطائــرات المســيَّ

ــع أن يكــون الموقــُف الروســي بشــأن االتفــاق النــووي أكثــر ميــًا للجانــِب اإليرانــي مّما كان  ُيتوقَّ
عليــه فــي الســابق؛ لّتتســع الفجــوة بين الموقفيــن الروســي واألوروبي. 
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ــراٍت عديــدة،  علــى متغيِّ 2020م  عــام  انطــوى 
انتشــاُر جائحــة »كورونــا«، واالنتخابــات  أهّمهــا 
األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  الرئاســية 
التــي أســفَرت عــن فــوز إدارٍة ديمقراطيــة غيــر 

إيــران.  التفــاُوض مــع  لِخيــار  معارضــٍة 

أّواًل: ضغوٌط أوروبية لكبح التجاُوز 
اإليراني

ثانًيا: تقاُطعات المصالح األوروبية - 
اإليرانية

ثالًثا: سيناريوهات اتجاهات العاقة 
األوروبية - اإليرانية في عام 

2021م
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إيــــران أوروبــــا

ضغوٌط أوروبية لكبح التجاُوز اإليراني أواًل:

تقاُطعات المصالح األوروبية - اإليرانية 
ثـانًيـا

ملف االنتهاكات اإليرانية لحقوق اإلنسان تقييد التجاوزات النووية اإليرانية 

ــي  تخلَّ بـــعد  النــزاع«  »فــّض  آليــــة  تفعيــل 
قــة باالتفــاق  إيــران عــن جميــع القيــود المتعلِّ

النــووي. 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  قــرارات 

النـــووية.  اإليرانيـــة  التجــــاُوزات  بإدانــة 

ت انتهــاكاُت حقــوق اإلنســان المتصاعــدة   أدَّ
أوروبيــٍة  أفــعــــاٍل  ردود  إلــى  إيــران  فــــــي 
غاضبــة خصوًصــا مــن ِقبــل دول »الترويــكا 

األوروبيــة«. 

مشــروع تمديــد حظــر الســاح علــى إيــران الــذي امتنعــت دول »الترويــكا األوروبيــة« عــن التصويــت 
عليــه.

أصــدر وزراُء خارجيــة دول »الترويــكا األوروبيــة« بياًنــا رافًضــا لتفعيــل الواليــات المتحــدة آليــة »ســناب 
بــاك«.

ــي فيــروس  أرســلت دول »الترويــكا األوروبيــة« ِحَزًمــا مــن المســاعدات إلــى إيــران لمكافحــة تفشِّ
»كورونــا« تبعهــا تلّقــي إيــران أّول عمليــة تبــاُدٍل مالي ِمن خال اآللية المالية األوروبية »إنســتيكس«. 

ظهــرت مواقــف مفاجئــة وُمغايــرة لمــا ُعِهــد عــن الموقــف األوروبــي حيــال االتفــاق النــووي مــع إيــران 
تبعهــا رفــُع إيــران نســبة تخصيــب اليورانيــوم.

ل التباُدل التجاري بين إيران واالتحاد األوروبي انخفاًضا مقارنًة بالعام السابق.  شهد معدَّ
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سيناريوهات اتجاهات العالقة األوروبية - اإليرانية في عام 2021م 
ثالًثا

ن العالقة عبر مسار »االمتثال ُمقابل االمتثال« 1  تحسُّ

ز لهــذا الســيناريو الرغبــة العارمــة لــدى الجانــِب األمريكــي إلــى تحقيــق تفاُهمــاٍت مــع  يعــزِّ
ــق مــن خالهــا األطــراُف األوروبيــة أهداًفــا تشــمل إبقاءهــا علــى االتفــاق النــووي،  إيــران، تحقِّ

ــران. عــة مــع إي ــة الًموقَّ ــرص االســتثمارية والعقــود االقتصادي ًدا مــن الُف واالســتفادة ُمجــدَّ

تدهُور العالقة واحتمال ورود الِخيارات العسكرية2 

ــت الجانبيــن اإليرانــي، َواألمريكــي - األوروبــي عــن العــودة إلــى االتفــاق، إاّل بتحقيــق  تعنُّ
مطالبهــم المتناِقضــة ســينُجُم عنــه رفــٌض إيرانــي، وِمــن ثمَّ النظر في ِخيار الضربات العســكرية. 

ن العالقة برضوٍخ إيراني3  تحسُّ

ــق هــذا الســيناريو، برضــوخ إيــران ُبغيــَة الخــاص ِمــن وقــِع العقوبات المفروضــة، لمطالَب  يتحقَّ
ــن، فضــًا عــن برنامــج  ضــة لألمــن واالســتقرار اإلقليميْي ــن ِملفــاٍت ُأخــرى مقوِّ ــة لتضمي دولي

الصواريــخ الباليســتية.

بقاء العالقة عند حدود التفاُوض دون رفٍع كامٍل للعقوبات4

وإثارُتهــم  اإليرانــي،  بالّداخــل  الحكوميــة  ســات  المؤسَّ علــى  دين  المتشــدِّ ســيطرة  تنامــي 
للمشــكات اإلقليمّيــة مــع رفضهــم للتفــاوض مــع الغــرب، مــا يدفــُع بالجانــب األوروبــي إلــى 

اســتخدام سياســاِت الشــّد والجــذب لتهدئــة األوضــاع.

ن العالقة مع رفٍع جزئيٍّ للعقوبات5 تحسُّ

هــذا الســيناريو األقــرب للمثــول لتحقيِقــه مصالَح نســبية لألطراف الثاثــة اإليراني واألمريكي 
واألوروبــي، مــع عــدم معارضتــه ألهداف القّوتين الدولّيتْين الروســية والصينية. 
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شــهدت العاقــات بيــن إيــران والصيــن خــال عــام 
الصعيديــن  علــى  التقــارب  مــن  2020م، مزيــًدا 
اإلقليمــي والدولــي، وفــي المجــاالِت السياســية 

واالقتصاديــة والعســكرية. 

أواًل: اتفاقية التعاون الشامل بين 
إيران والصين

ثانًيا: الجهود الصينية تجاه الضغوط 
األمريكية على إيران

ثالًثا: المحور اإليراني - الصيني 
وانعكاساته اإلقليمية
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إيــــران الصيــن

اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين أواًل:

رابًعا: العاقات اإليرانية - الصينية 
وتأثيرها في مستقبل االتفاق 

النووي
خامًسا: مامح مستقبل العاقات 

اإليرانية - الصينية

أهـــدافـــها1 

تشــجيع الشــركات الصينيــة علــى 
االســتثمار فــي مشــاريع الكهربــاء 
والطــــــاقة والـــبــنـــيـــــة التـحـــتية، 

واالتصــاالت. والتكنولوجيــا 

التعاون العسكري 
واالستخباراتي.

تحقيــق طمــوح الصيــن للهيمنــة 
ــي ومنافســة  ــى النظــام الدول عل

النفــوذ األمريكــي. 

تداعياتها اإلستراتيجية2 

ر لبكين فرصًة لتدويل اليوان الصيني،  ستوفِّ
في ظلِّ العقوبات األمريكية على إيران، 

ولكنَّ هذا البديل يحتاج إلى آلياٍت لتنفيذه.

تحاول إيران تحويل تركيزها الجيوإستراتيجي 
من الخليج العربي إلى خليج عمان بتطوير 

الصين ميناَءي جاسك وتشابهار.

 تستطيع الصين تلبية احتياجات إيران خصوًصا 
ها الخيار الوحيد أمامها. أنَّ

استخدام االتفاقية كورقِة مساومٍة 
للمفاوضات المستقبلية حول تخفيف 

العقوبات.

ثانًيا: الجهود الصينية تجاه الضغوط األمريكية على إيران
الموقف الصيني من تمديد حظر األسلحة على إيران1 

د الصيــن وروســيا وكوريــا الشــمالية إيــراَن بسلســلٍة مــن أنظمــِة األســلحة، ولكنَّ ذلك  ــع أن تــزوِّ مــن المتوقَّ
محفــوٌف بضغــٍط من الواليــات المتحدة.

ــب بيــع األســلحة  ســُتحاول بكيــن إيجــاد تــوازٍن نســبّي فــي عاقتهــا مــع طهــران، ومــع دول الخليــج عبــر تجنُّ
إلــى إيــران بشــكٍل مباشــر. 
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إعادة تفعيل العقوبات اأُلممية.. والموقف الصيني2 

ــدان  ــران خــال هــذا العــام، بعــد أن شــهَد البل ــل فــي شــؤون إي انقلــب الموقــف الصينــي مــن عــدم التدخُّ
ــات. سلســلًة مــن العقوب

قــادت العقوبــات األمريكيــة إلــى تراُجــِع حجــم التبــادل التجــاري بيــن الدولتيــن خــال النصــف األول مــن عــام 
2020م، ولكــنَّ النصــف الثانــي شــهد ارتفاًعــا فــي حجــم التبــادل النفطــي بينهمــا.

المحور اإليراني - الصيني وانعكاساته اإلقليمية
ثالًثا

الــمــــوانئ  عــــدٍد مــن  تــطـويــــر 
فــي  نفــوًذا  الدولتيــن  ســيمنح 
ــم بأهــمِّ المنافــذ البحريــة،  التحكُّ
ــي  ــد اإليران ز مــن التهدي وســُيعزِّ

اإلقليمــي.  لألمــن 

العســكرية  المســـــاعدة  ل  ُتمـــثِّ
الصينيــة إليــران ُمهــّدًدا للبحريــة 
األمريكيــة فــي الــدول المجاورة 
دول  علــى  مــــزدوًجا  وخــطــــًرا 

المنطقــة. 

ظــر إلــى سياســة الصيــن فــي  بالنَّ
تنويــع مـــصادرها مــن الطاقــة 
إيــران،  علــى  ســتعتمُد  ها  فـــــإنَّ
األكبــر  اعتمادهــا  يظــلُّ  ولكــن 

الخليــج.  علــى دول 

رابًعا: العالقات اإليرانية - الصينية وتأثيرها في مستقبل االتفاق النووي
د فــي االنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة، إلــى دفــِع العاقــات  ــار المتشــدِّ ُيشــير احتمــال فــوز التيَّ

الُثنائيــة مــع الصيــن نحــو مزيــٍد مــن التقــاُرب.

ــدت العقوبــاُت التــي فرضهــا ترامــب علــى إيــران والصيــن ِمــن موقــِف بايــدن فــي التعاُمــل مــع  َعقَّ
البلدين.

مالمح مستقبل العالقات اإليرانية - الصينية
خامًسا

سيظلُّ التقاُرب يحُكم السياسة الخارجية إليران 
والصين في عدٍد من االتجاهات.

يدلُّ الموقف الصيني تجاه إيران في مجلس 
وابط بين الدولتين األمن الدولي على نموٍّ للرَّ

تحاول الصين االستفادَة بتمديد نفوذها الدولي، 
فيما تحرُص إيران على تعزيِز نفوذها اإلقليمي. 

ر أن يكون لعامِل الطاقِة ثقٌل كبيٌر في  ِمن الُمقرَّ
عاقة الدولتين مستقبًا.
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ســعت كل مــن تركيــا وإيــران في معــرض العاقة 
بينهمــا فــي عــام 2020م للّدفــاع عــن مصالحهما 
دوافــع  ســاهمت  إذ  واإلقليميــة،  الوطنيــة 
كامنــة خلــَف التوافقــات السياســية والعســكرية 
والعاقــة االقتصاديــة فــي مجابهــِة المخاطــر 
ضــة  الُمشــتــــركة والظـــــروف اإلقليميــة المقوِّ
دوائــر  عــن  الناجــم  الخــاف  رغــم  لمصالحهمــا 

الصــراع بينهمــا.

أواًل: دوائر ومآالت الصراع
ا: تقاطع المصالح والتوافقات  ثانيًّ

الثنائية
ثالًثا: االتجاهات المستقبلية 

للعاقة اإليرانية - التركية
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إيــــران وتــركيــا 

دوائر ومآالت الصراع

أواًل

ت القــوات التركيــة علــى خســائرها فــي إدلــب 	  ردَّ
بدعــم قــوات المعارضــة الســورية مكبــَدًة حــزَب 
إيــران  مــن  المدعومــة  الســورية  والقــوات  اللــه 

خســائَر ُمعتبــرة.

التــي 	  تركيــا  مــع  اتفــاَق هدنــٍة  روســيا  أبرمــت 
وأمـنـيـــة  عســكريــــة  مكــــاسب  علــى  حـصــــلت 

واقتصاديــة.

المــواجــــهة 	  اجتنــاب  أهميــة  الطرفــان  يــــعي 
المباشــرة، ويــدركان مــدى حاجتهمــا  العســكري 
إقــليــميــــة  مســائــــل  فــي  البعــض  لبعضهمــا 

أخــرى. واقتصــــادية 

المســتــــوى 	  علــى  عـــــدة  لـــقــــاءات  تـــوالـــــت 
ــة القائمــة فــي ســوريا  الدبلوماســي لحفــظ الحال
والعــدول عــن مــا يعكــر صفــو العاقــة بينهمــا. 

وإن 	  ألذربيجــان  المنابــذ  إيــران  موقــف  ى  تبــدَّ
حاولــت إظهــار الحيــاد، بينمــا أعلنــت تركيــا وقوفهــا 

مــع أذربيجــان.

تعتــري اإلســتراتيجية اإليرانيــة مخــاوَف تهديــِد 	 
عرقيــٍة  انقســاماٍت  وخلــق  الحدوديــة،  مناطقهــا 
فــي  مســلحة  ميليشــياٍت  ومشــاركِة  داخليــة 
الصــراع، ووجــوٍد عســكري روســي-تركي بمحــاذاة 

أذربيجــان.  مــع  حدودهــا 

ترديــد 	  اء  جــرَّ وتركيــا  إيــران  بيــن  تصعيــٍد  احتــواُء 
ــرًة  ــران مثي ــدٍة اعتبرتهــا إي أردوغــان لجــزٍء مــن قصي

االنفصاليــة.  زعــات  للنَّ

الصراع األذري - األرمينياألزمة السورية

ثانًيا: تقاطع المصالح والتوافقات الثنائية
العاقات االقتصاديةالتوافقات السياسية والعسكرية

الكــردي 	  الطمــوح  ضــدَّ  وتركيــا  إيــران  تتعــاون 
ــي األمــن الحــدودي والمصلحــة الجيــو- فــي مجاَل

سياســية.

ضــدَّ 	  الموازنــة  إطــاِر  فــي  الدولتــان  تتوافــق 
متغيــراِت وضغــوط القــوى اإلقليميــة والدوليــة. 

زاد إغــاق تركيــا -ضمــن دوٍل أخــرى- حدودهــا 	 
مــع إيــران جــّراء انتشــار »كوفيــد-19« مــن معانــاة 

إيــران االقتصاديــة.

مــن شــأِن متغيــرات الطاقــة الجيو-سياســية أن 	 
ض فــرَص إيــران مــع الســوق التركيــة.  تقــوِّ
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االتجاهات المستقبلية للعالقة اإليرانية - التركية
ثالًثا

د العاقة تعقُّ

اتساع رقعة التعاون

بقاء العاقة عند حدود التوفيق بين الصدام والتعاون

ر على سياسة الطاقة.  د العاقة بين إيران وتركيا وارًدا مما يؤثِّ يظلُّ تعقُّ

تفاُقــم مخــاوف إيــران مــن الوجــود العســكري التركــي علــى األراضــي األذريــة قــد يدفُعهــا إلــى 
معارضتــه وربمــا مناهضتــه.

ــا  ــران، ومصــدَر ضغــٍط لتركي ــا إلي ــر السياســة الخارجيــة األمريكيــة الجديــدة عامــًا إيجابيًّ ُيعــدُّ متغي
ــذ الحــزب الديموقراطــي لسياســات الرئيــس التركــي أردوغــان.  بموجــب نب

تــرغــــب الــدولـــتـــــان في تــحــسيــــن العــاقــــة 
وتــوسيــــع دوائــر الوفــــاق فيمــا بينهمــا، إن 
اســتتَب األمــن فــي ســـوريا وإقليــم قــره بــاغ.

إذا فتحــت الواليــات المتحدة قنــواِت تفاوٍض 
مــع إيــران فســيكون لــه انعــكاٌس إيجابــيٌّ على 

التبــادل التجــاري بيــن إيــران وتركيا. 

دين  إدارة بايــدن تواجــه عــدة  تحديــات فــي التفــاوض مــع إيران، أهمها ســيطرَة المتشــدِّ
ممــا ســيحفز الجانــب األمريكــي علــى اســتخدام ورقــة العقوبــات وإرغــام طهــران علــى 

بنــود اتفــاٍق ُيراعــي مخــاوَف الــدول اإلقليميــة. 

الدبلوماســية األمريكيــة وإن عــادت لمــا عهدنــا فتــرة إدارة أوبامــا، فســتبقى جد بطيئة 
وقــد تســتغرق زمنــًا أطــول مــن العــام القــادم، الســيما وبايــدن يواجــه ملفــات داخليــة 

شــائكة تتصــدر قائمــة األولويــة لــدى الشــعب األمريكــي.

ز عــزُم إدارة بايــدن تضييــَق الخنــاق علــى حكومــة أردوغــان، خلــَق مزيــٍد مــن  ســُيعزِّ
التوافقيــة.  السياســات 

ــح أْن يأخــُذ اتجــاه العاقــة بيــن إيــران وتركيــا فــي غضــون عــام 2021م منحــى  مــن المرجَّ
البقــاء عنــد حــدوِد الموازنــة بيــن الِصــدام والتعــاون، تبًعــا لحاجــة كلٍّ منهمــا إلــى اآلخــر.
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ُكلٍّ  مــع  اإليرانّيــة  العاقــات  تفاُعــات  تّتخــُذ 
بيــن جارْيــن  التــواُزن  الهنــد وباكســتان طابــَع  مــن 
ل جــزًءا مــن تواُزنــاٍت أوســع  متصارعْيــن، بمــا ُيشــكِّ
حاكمــة للعاقــات الدوليــة بمنطقــة جنــوب آســيا. 

أّواًل: العاقات السياسّية بين إيران 
َوباكستان

ثانًيا: مناوشات حدودية بين إيران 
وباكستان

ي فيروس  ثالًثا: تداعيات تفشِّ
»كورونا«

رابًعا: التفاُعات االقتصادّية الُثنائية 
بين إيران وباكستان
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خامًسا: العاقات السياسّية بين إيران والهند وباكستان
الهند وإيران 

سادًسا: العاقات االقتصادّية 
اإليرانّية-الهندية

سابًعا: اآلفاق المستقبلية لعاقات 
إيران مع باكستان َوالهند في 

2021م

 1
الّنفوذ الباكستاني في أفغانستان

قام مسؤولون رفيعو المستوى في 
ٍة إلى  الحكومة األفغانية بزياراٍت مهمَّ

باكستان.

ثانًيا: مناوشات حدودية بين إيران وباكستان

زت إسام آباد وطهران على تعزيز  ركَّ
تفاُعاتهما الُثنائية، بينما حاولت موازَنة 

عاقاتها مع السعودية وإيران.

 2
زياراٌت ُثنائية وعقد اجتماعاٍت عبر اإلنترنت بين إيران َوباكستان ألغراٍض

إستراتيجّية وسياسّية واقتصادّية

 1
رات الحدودية في 2020م د والتوتُّ تصاُعد حاالت التمرُّ

بـــذلــــت كلٌّ من إيران وباكستان 
جهــوًدا مكّثفــة لضبــط األوضــاع 
الحدوديــة  بالمناطــق  األمنيــة 

المشــتركة. 

الــمشــــاريع  ِمــن  عـــــدٌد  واجــــــه 
بالمـمـــّر  الُمـرتبـــطة  ــــة  الــمــهــمَّ
االقتصادي الصيني-الباكستاني 

متزايــدة.  أمنيــة  مخاطــَر 

واصلت طهران عسكرًة واسعَة 
المـــعارضة  لمواجهــة  الِنـــطاق 
مــقـــاطعة  فــــي  المســـلحة 

وبلوشســتان.  سيســتان 

أواًل: العالقات السياسّية بين إيران َوباكستان
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اإلصـــــابة  حــاالت  تضـــاعــفــــت 
فــي  »كــــورونـــــا«  بــفـــيـــــروس 
باكســتان خــال الموجــة األولــى 
األضرحــة  زوار  عــودة  بعــد 
مــن  الباكســتانيين  الشــيعية 

إيــران

ــر  ــات عـــبــ ــت التنقُّ ســـاهــمــ
الفيــروس  ــي  بتفشِّ الحــدود 

فــي باكســتان

البــروتــوكــــوالت  ضــعــــُف  ى  أدَّ
يــة علــى الحــدود اإليرانّيــة  الصحِّ
اإلصابــة  حــاالت  تضاُعــف  إلــى 

فــي باكســتان

ي فيروس »كورونا« تداعيات تفشِّ
ثالًثا

التفاُعالت االقتصادّية الُثنائية بين إيران وباكستان

رابًعا

الُثنائيــة  التجــارة  لزيــادة  المســاعي  د  تجــدُّ
بإزالــة العوائــق، وزيــادة مســتوى التفاُعــات 

باكســتان مــع  االقتصادّيــة 

ــة- عــدم ثبــات العاقــات التجاريــة اإليرانّي
الباكســتانية بســبب العقوبــات األمريكيــة

العالقات السياسّية بين الهند وإيران 
خامًسا

رات السياسّية الداخلية واإلقليمّية1  ردود الفعل حول التطوُّ

انــدالع  إلــى  ســليماني  قاســم  مقتــُل  ى  أدَّ
احتجاجــاٍت فــي المناطــق التــي ُيســيطر عليهــا 

الشــيعة فــي الهنــد. 

المواطنــة  تعديــل  قانــون  احتجاجــاُت  أثــارت 
الهنــدي والســجّل المدنــي للمواطنيــن وتغيير 
و»كشــمير«  لـ»جامــو«  الدســتوري  الوضــع 

حفيظــَة إيــران. 

شهد عام 2020م زياراٍت رفيعَة المستوى بين إيران والهند ولكّنها محدودة2 



52www.rasanah-iiis.org 52www.rasanah-iiis.org

العالقات االقتصادّية اإليرانّية-الهندية

سادًسا

اآلفاق المستقبلية لعالقات إيران مع باكستان 
َوالهند في 2021م 

سابًعا

األمريكيــة  العقوبـــــــاُت  بت  تســبَّ
تعميــق  عــن  الهنــد  إعاقــة  فــي 

إيــران مــع  التجاريــة  العاقــات 

بقَيــت الضغــوُط علــى العاقــات 
بيــن  الشــاملة  الُثنائيــة  التجاريــة 
إيــران والهنــد قائمــًة فــي 2020م

اســتمرار العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران كعقبــٍة فــي وجــه 
توســيع تفاُعاتهــا مــع جيرانهــا فــي جنــوب آســيا حّتــى منتصــف 

عــام 2021م

الهنــد  ِمــن  بــُكلٍّ  إيــران  عاقــة  علــى  ــرٍة  مؤثِّ ــراٍت  متغيِّ بــروُز 
وباكســتان مرتبطــٌة بتنفيــذ السياســات الخارجيــة لجــو بايــدن، 

فاِعلــة إقليمّيــٍة  ــراٍت  ومتغيِّ

1

2
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حاَفظــت إيــران فــي 2020م، علــى مســتوى الزخــِم 
فــي عاقاتهــا الُثنائيــة مــع أفغانســتان، مــن خــال 
التفاُعــل مــع كابــول، وتعزيــز العاقــات مــع األحزاب 
السياســّية الرئيســية، التــي ُتهيمــن عليهــا عرقيــاُت 
البشــتون والطاجيــك، فضــًا عــن أحــزاب الهــزارة 
الصاعــدة واآلخــذة فــي االســتحواذ علــى مقاعــَد 
ــت محادثــاُت  أكثــر بالبرلمــان األفغانــي. بينمــا ظلَّ
والواليــات  األفغانيــة  الحكومــة  بيــن  الّســام 
رات  ل جوهــَر التطــوُّ المتحــدة وحركــة طالبــان، ُتشــكِّ
مــع  تفاُعــات طهــران  أفغانســتان، وبقَيــت  فــي 
رات.  كابــول فــي الغالب تســيُر في فلِك ِتلــك التطوُّ

أّواًل: العاقات السياسّية بين إيران 
َوأفغانستان 

ثانًيا: تأثير الُقوى الدولّية في 
العاقات اإليرانية - األفغانية

ثالًثا: آثاُر جائحة كورونا على 
العاقات اإليرانية - األفغانية

رابًعا: القضايا الحدودية بين إيران 
وأفغانستان
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إيران وأفغانستان
خامًسا: آفاق العاقات اإليرانية - 

األفغانية في 2021م 

كة للسياسة الداخلية في أفغانستان1  الُقوى المحرِّ

أواًل: العالقات السياسّية بين إيران َوأفغانستان 

ت السياسات الداخلية ألفغانستان باالنغماس بُعمق في االستقطاب العرقي. استمرَّ

ا. استمّر تصعيُد أعمال الُعنف في عرقلِة عمليِة الّسام واالستقرار داخليًّ

مصالح إيران في أفغانستان2 
ت إيران حِذرًة بشأن التعاُمل مع الحكومة  ظلَّ

األفغانية.
االســتقرار  عــدم  حالــَة  طهــران  ت  اســتغلَّ
يــة الهــزارة الشــيعية فــي  وواصلــت دعــَم أقلِّ

أفغانســتان.

أرسلت إيران الميليشيا الشيعية األفغانية 
المعروفة باسم »لواء فاطميون« إلى 

سوريا.

حافظــت طهــران علــى عاقــٍة ونفــوٍذ قوّيْيــن 
فــي  بالفارســية  الناطقيــن  الطاجيــك  مــع 

أفغانســتان.

عملية الموازنة اإليرانية في أفغانستان 3 

ا ُتجــاه الواليــات  أقامــت إيــران عاقــاٍت مــع »طالبــان«؛ بســبب تقــاُرب مواقفهمــا إســتراتيجيًّ
المتحــدة.

ط مــن المخاطر  أقامــت أيًضــا عاقــاٍت مــع الحكومــة األفغانيــة المدعومــة مــن أمريــكا؛ لتتحــوَّ
التــي قــد تواجــُه البــاد.

ــد دعــَم طهــران للجماعــات القــادرة علــى زعزعــة  التفاُعــات اإليرانيــة مــع »طالبــان«، تؤكِّ
المصالــح األمريكيــة.

ا »طالبــان«، بالتدريــب والتمويــل واألســلحة، بينمــا  أفــادت تقاريــر أنَّ طهــران دعمــت ســرًّ
عت المفاوضــاِت الداخليــة بيــن األفغــان. دعَمــت طــوال 2020م الحكومــَة األفغانيــة، وشــجَّ
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تـــأثـير الُقـوى الــــدولّيــــة في الـعـــالقـــات اإليـرانــيــة - األفــغــانية 
ثـانًيـا

4
زيارات المسؤولين 

جَرت ِعّدة زياراٍت دبلوماسية بين المسؤولين 
اإليرانيين واألفغان.

ق ببعض  ًما كبيًرا فيما يتعلَّ أحرَز البلدان تقدُّ
القضايا الُثنائية.

أمريكا 

روسيا 

الصين 

طلــِب  إلــى  عرقيــة  يــٍة  أقلِّ ُكلَّ  العميــق  العرقــي  االســتقطاُب  دَفــع 
المســاعدة الخارجيــة، وهــذا مــن شــأنه تعزيــُز نفــوذ إيــران فــي أفغانســتان

دفــع االنســحاُب العســكري األمريكــي، روســيا إلــى تعزيِز عاقاتها بشــكٍل 
أوثــق مــع الحكومــة األفغانيــة و»طالبــان«؛ لكســِب المزيِد مــن النفوذ.

الصيــن  تغلُغــل  إلــى  أفغانســتان  فــي  رات  التطــوُّ مــن  العديــُد  أشــارت 
البــاد. فــي  الواســع 

 مــن الُممكــن أن ترُبــط الصيــُن مشــروع »حــزام واحــد طريــق واحــد« مــع 
ــن  »الممــّر االقتصــادي الصينــي - الباكســتاني« بأفغانســتان؛ حتــى تتمكَّ

ــل بعمــٍق أكبــر فــي آســيا الوســطى. مــن التوغُّ

آثاُر جائحة كورونا على العالقات اإليرانية - األفغانية
ثالًثا

رت جائحُة »كورونا« سلًبا على القطاع  أثَّ
الخاص والتباُدل التجاري في أفغانستان، 

بعدما أغلقت دوُل الجوار حدوَدها

استمّرت العاقاُت التجارية مع إيران، وكانت 
مستقّرًة مقارنًة بعاقات أفغانستان التجارية 

مع الدول اأُلخرى 

 1 2
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3
تأثير جائحة كورونا على المهاجرين والالجئين األفغان

عــاد الكثيــُر مــن المهاجريــن والاجئيــن األفغــان إلــى بادهــم، فــي أعقــاب االنتشــار 
ــا،  الســريع لجائحــة كورونــا فــي إيــران، وفاقمــت عودتهــم التــي كانــت بــاآلالف يوميًّ

ــي الجائحــة فــي أفغانســتان. مــن تفشِّ

ل اليومي لحاالت كورونا في والية هرات شكل )1(: المعدَّ

Source: Humanitarian Data Exchange, https://cutt.us/SYfO5.

ل اليومي إلصابات فيروس كورونا في أفغانستان شكل )2(: المعدَّ

 المصدر: موقع ورلدميتر - أفغانستان

 https://cutt.us/SYfO5
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4
العالقات التجارية الُثنائية 

القضايا الحدودية بين إيران وأفغانستان 
رابًعا

ــلــت مسائل الحدود نقطَة  شـكَّ
خــاٍف بين إيران وأفغانســتان

جـــــــــــــَرت منـــاقـشة الـمــوارد 
بيــن  المشــتركة  دة  المتجــدِّ
البـــلــديـــن فــي عـــــــــــدٍد مــن 
الزيـــــــــارات الُثنــــائية عــــــاليِة 

المســتوى

العالقــة  المســائُل  ت  اســتمرَّ
حــول تقاُســم الميــاه فــي خلــق 
جــٍو مــن عــدم الثقة بيــن البلدين

آفاق العالقات اإليرانية - األفغانية في 2021م 
خامًسا

ــك طهــران بنفوذهــا السياســي فــي  ــُح تمسُّ ُيرجَّ
كابــول

ــات اإليرانيــة فــي المنطقــة  التوغُّ قــد ترســُم 
الديناميكيــات  والسياســات األمريكيــة، ماهيــَة 

األفغانيــة  - اإليرانيــة  للعاقــات  الُمســتقبلية 
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ــدوِل آســيا  ــة ب ارتســمت مامــح العاقــات اإليراني
مــن  بحالــٍة  2020م  للعــام  الخمــس  الوســطى 
ــُه  ل االســتقراِر النســبي، والنمــِط التعاونــي لمــا تمثِّ
فــي  عاليــة  واقتصاديــٍة  سياســيٍة  أهميــٍة  مــن 

اإليرانــي.  اإلســتراتيجي  التصــّور 

أّواًل: قراءة في العاقات اإليرانية 
مع دول آسيا الوسطى

ا: التحّديات التي تواجه إيران في  ثانيًّ
منطقة آسيا الوسطى

57www.rasanah-iiis.org

إيران ودول آسيا الوسطى
ثالًثا: الُفرص االقتصادّية والسياسّية 

اإليرانية في دول آسيا الوسطى
رابًعا: اآلفاق المستقبلية

العالقاُت السياسّية َواالقتصادّية

أواًل: قراءة في العالقات اإليرانية مع دول آسيا الوسطى

ــن العاقــات بيــن البلديــن بعــد مروِرهــا  أّدت المتغيــرات السياســّية بيــن إيــران وأوزباكســتان إلــى تحسُّ
بحالــٍة مــن التوّتــر. 

يجمــع بيــن إيــران وتركمانســتان المخــاوف األمنيــة المشــتركة علــى الرغــم مــن تذبــُذب العاقــات 
االقتصاديــة.

تنبــُع أهميــة كازاخســتان بالنســبة إليــران مــن امتاكهــا ترســانًة نوويــة، وكشــريٍك فــي مشــاريع النفــط 
والغــاز وكحلقــِة وصــٍل بينهــا وبيــن الصيــن إلحيــاء مشــروع طريــق الحريــر. 

شــاَب العاقــات بيــن إيــران وطاجيكســتان حالــٌة من التذبــُذب تجاه بعض القضايا السياســّية واألمنية، 
إاّل أنهما قّدما المصالح والدوافع اللوجســتية إلحداث انفراٍج نســبي.

تشــهُد عاقــاُت إيــران مــع قرغيزســتان حالــَة تعزيــٍز اقتصــادّي لاســتفادة مــن حدودهــا المشــتركة بين 
جمهوريــة آســيا الوســطى والصين.

ثانًيا: التحّديات التي تواجه إيران في منطقة آسيا الوسطى
تمّثــل المنطقــة أهميــًة بالغــًة لــدى روســيا والواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن لجملــٍة مــن 

االعتبــاراِت السياســّية واإلســتراتيجية واالقتصادّيــة. 

يمكــُن للعقوبــات التــي تفرُضهــا واشــنطن علــى إيــران أن تؤثــر بشــكٍل كبيــر علــى عاقاتهــا مــع 
آســيا الوســطى فــي مجالــي الطاقــة والقطــاع المصرفــي.  

ُيحّجــُم الوجــوُد الروســي القــوي والفّعــال علــى أراضــي دوِل آســيا الوســطى مــن تزاُيــد نفــوذ إيران 
في هــذه الــدول. 

م إيران ونفوذها. ل الوجوُد التركي في دوِل آسيا الوسطى هاجًسا يعوُق تقدُّ يشكِّ

 َتعدُّ إيراُن العاقاِت اإلسرائيلية بدوِل آسيا الوسطى مهّدًدا لها في هذه المنطقة الحيوية. 
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الُفرص االقتصادّية والسياسّية اإليرانية في دول آسيا الوسطى
ثـالًثا

الوســطى خصوًصــا  آســيا  جمــــهــــوريات  مـــــروُر 
فــي  حــرج  بمنعطــٍف  وأوزبكســتان  كازاخســتان 
ا فــي  الوصــول إلــى توافــٍق واتفــاٍق مســتقرٍّ نســبيًّ
السياســّية واألمنيــة واالقتصادّيــة.  المجــاالت 

2

أهميــة الموقــع الجغرافــي آلســيا الوســطى فــي 
وبيــن  ألوراســيا  الجيو-سياســي  المجــال  قلــب 

ــد. ــن وروســيا والهن ثــاث حضــاراٍت هــي الصي

1

اآلفاق المستقبلية
رابًعا

مــع  اإليرانيــة  االقتصادّيــة  المشــاركة  تكثيــُف 
هــذه الــدول عبــر االســتثمارات، وإحجــام طهــران 
واالســتقرار  لألمــن  الُمزعزعــة  أنشــطتها  عــن 

فيهــا. 

ســُتواجه إيران جملًة من التحّديات والمصاِعب 
فــي  التركــي  االقتصــادي  الوجــوِد  ظــّل  فــي 

هــذه الــدول.

ــع حــدوث انفراجــٍة فــي وضِعهــا االقتصــادي، فــإنَّ إيــران ســيقلُّ اهتماُمهــا بتحســين عاقاتهــا بــدوِل  مــع توقُّ
آســيا الوســطى ويــزداد تفعيــل سياســاتها العدائيــة فــي دول الشــرق األوســط، والتــي يمتــّد أثرهــا إلى دول 

آســيا الوسطى.



59www.rasanah-iiis.org 59www.rasanah-iiis.org

الخــــاتــمــة 

 أواًل: تفاُعالت الشأن اإليراني الداخلي 

ك إيران بسياسة »الصبر اإلستراتيجي«. تمسُّ

ــب لمــا  زادت إيــران مــن وتيــرة انتهاِكهــا لاتفــاق النــووي، وانعكســت حالــُة الترقُّ
ة مســتويات: سُتســفُر عنــه االنتخابــات األمريكيــة علــى عــدَّ

ا:  حاولت إيران تأجيَل الصدام مع حوزة النجف.  أيديولوجيًّ
ــا:  دفــَع المرشــد باّتجــاه تهدئــة ِحــّدة الصراعــات السياســّية، بينمــا أخَذ  ســــيـاسـيًـّ

ــة منابــر الُســلطة.  ــس لمرحلــة اســتحواذ التّيــار المحافــظ علــى كافَّ يؤسِّ
ي فيروس  ا ازداد بتفشِّ ة تراُجًعا اقتصاديًّ رات العامَّ ـا:  أظهرت المؤشِّ اقتــصـاديًّ

»كورونا«. 
ي األوضاع االقتصادّية،  قت المشكاُت االجتماعية نتيجَة تردِّ ــا:  تعمَّ اجتــماعــيًّ

يات الشخصية والسياسّية.  والحرِّ
ـــا:  ُمِنيت إيران بُجملٍة من اإلخفاقات العسكرّية.  عســـكــريًّ

1

2

ا: تفاُعالت الشأن اإليراني على الصعيد العربي ثانيًّ

لــه الســلوُك  فــت الــدول الخليجيــة جهودهــا الدبلوماســية لتوضيــح مــا يمثِّ كثَّ
ــن. ــْلم العالمّيْي ــى األمــن والِس ــي مــن خطــٍر عل اإليران

فت إيران الهجمات الصاروخية الحوثية من اليمن على أراضي المملكة. كثَّ

كات الحكومــة العراقيــة علــى المســتوَيْين السياســي واألمنــي مــن  ت تحــرُّ حــدَّ
اســتهداف التواُجــد األمريكــي فــي العــراق بواســطة الميليشــيات، وأنقذتــه من 

الســقوط فــي مســتنقع الطائفيــة والمحاصصــة السياســّية.

ًنــا وســيطرًة فــي ســوريا ونجحــت فــي اختــراق البرلمــان  بــدت إيــران أكثــر تمكُّ
فــط. الســوري، كمــا حصلــت علــى امتيــاٍز الستكشــاف النِّ

ت  اختــارت إيــران تهدئــَة األوضــاع بعــد حادثــِة تفجيــر مرفــأ بيــروت، بينمــا اســتمرَّ
فــي تعطيــل تشــكيل حكومــٍة لبنانيــٍة جديــدة.
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ثالًثا: تفاُعالت الشأن اإليراني على الصعيد الدولي

مارســت إيران تصعيًدا عبر وكائها ضّد سياســة الواليات المتحدة، كما اســتطاعت 
بمســاعدة الــدول األوروبيــة وروســيا والصيــن إحبــاَط المســاعي األمريكيــة فــي 
اســتصدار قــراٍر بمــدِّ الحظــِر المفــروض علــى واردات الســاح إليــران، وأعاقــت آليــة 

»ســناب بــاك«.

1
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ــزت روســيا علــى التعــاون االقتصــادي وبنــاء تحاُلفــاٍت عســكريٍة مــع إيــران بينمــا  ركَّ
بــدت أكثــر حــذًرا مــن االنخــراط فــي الملــف النــووي.

ــك باالتفاق النــووي، ودفعت الوكالــَة الدولية  ــت الــدوُل األوروبيــة فكــرَة التمسُّ تبنَّ
يــة إلدانة االنتهــاكات اإليرانية. للطاقــة الذرِّ

ســت إيــران شــراكًة اقتصاديــًة طويلــَة األمــد مــع الصيــن التي توافقت مع روســيا  أسَّ
فــي االعتــراض علــى القــرار األمريكــي بتمديــد حظــر واردات الســاح واســتعادة 

العقوبــات علــى إيــران.

د الصراع بين أذربيجان وأرمينيا دائرة صراٍع جديدة بين إيران وتركيا. أضاف تجدُّ

ــر التبــاُدل التجــاري بيــن إيــران والهنــد مــن ناحيــة وبينهــا وبيــن باكســتان مــن  تأثَّ
مــت عاقــة إيــران بباكســتان بســبب التفاُهمــات  ناحيــٍة أخــرى بالعقوبــات، بينمــا تدعَّ

المشــتركة بشــأن مســتقبل أفغانســتان.
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عات مسارات العام 2021م رابًعا: توقُّ

والسياســي  االقتصــادي  المســتوى  علــى  الداخليــة  األزمــات  ــق  تتعمَّ ســوف 
واالجتماعــي.

حــة  ة التعاطــي مــع اإلدارِة األمريكيــة الجديــدة َوفــق الســيناريوهات المرجِّ حــدَّ
لمســاراِت التعامــل فــي االتفــاِق النــووي.

زيــادة التباُعــد األوروبــي عــن إيــران والتبّنــي لموقــف أكثــر توافًقــا مــع الواليــات 
المتحــدة.

ســتفقُد إيــران كثيــًرا مــن نفوذهــا فــي عــدٍد مــن الــدول اإلقليميــة وبخاصــة العــراق 
وســوريا.

ــُع انفــراٌج ملحــوظ فــي العاقــاِت بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيران،  ال ُيتوقَّ
ــُح فشــل أغلب محــاوالِت الوســاطة بينهما. وُيرجَّ

يســتلزُم مــن دول المجلــس أن تمتلــَك اإلرادَة السياســية لبلــورِة مقاربــاٍت سياســيٍة 
التحّديــات اإليرانيــة المتوقعــة وتكثيــِف  للحــدِّ مــن  وقــدراٍت دفاعيــٍة مشــتركٍة 

ــم. التعــاوِن والتنســيق مــع الحلفــاِء اإلســتراتيجيين حــول العال
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ندعوكم لالطالع على النسخة الكاملة من التقرير بالنقر على الغالف

https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2021/02/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-1.pdf

