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مقدمة

وافـــق أعضـــاء منظمة شـــنغهاي للتعـــاون، خالل الجتمـــاع الذي ُعقد 
في العاصمة الطاجيكية دوشـــنبه، يوم 18 ســـبتمبر 2021م، على منح 
إيـــران العضويـــة الكاملـــة بالمنظمـــة، بعـــد أن كانـــت لســـنواٍت طويلـــة 
تها بالنظـــر إلى المكانة  بصفـــة مراقـــب. وتكتســـُب هذه الخطـــوة أهميَّ
ما في ظل  الدولّيـــة واإلقليمّيـــة، التـــي تحظـــى بهـــا المنظمـــة، ول ســـيَّ
التطورات الراهنة على الســـاحتين اإلقليمّية والدولّية، وأهمها تزايد 
ة التنافـــس بين الوليات المتحدة من جهة، والصين وروســـيا من  ِحـــدَّ
فهـــا النســـحاب األمريكي  جهـــٍة ثانيـــة، وكـــذا حالـــة الرتبـــاك التي خلَّ
مـــن أفغانســـتان، وبالنظـــر كذلك إلـــى أنَّ انضمام إيران لهـــذا التجُمع 
اإلقليمـــي ينســـجُم مـــع نزعـــة »اإلقليمّيـــة« فـــي السياســـة الخارجيـــة 
اإليرانية خالل السنوات األخيرة ضمن سياسة »التوجه شرًقا«، وذلك 
لرغبـــة مؤكـــدة فـــي مواجهـــة العزلـــة المفروضـــة عليهـــا مـــن الوليـــات 

المتحدة والغرب، والعقبات القتصادّية الناجمة عن العقوبات.
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وبقـــدر مـــا يوّفـــُر فضاء شـــنغهاي من مزايـــا تنظر إليها إيـــران بعين 
االعتبار، فإنَّ حركة إيران واســـتفادتها من هذه الساحة، تواجه قيوًدا 

دة. وعقبات متعدِّ
ة عناصر هي: أوال، مسار عضوية إيران  يناقش تقدير الموقف هذا ِعدَّ
وأهمّية منظمة شنغهاي. ثانًيا، بيئة ومالبسات قبول إيران لالنضمام 
لمنظمـــة شـــنغهاي. ثالًثا، المزايا المتوقعة النضمـــام إيران للمنظمة، 
رابًعـــا، حدود حركة طهران تحت مظلة شـــنغهاي. خامًســـا: تداعيات 

االنضمام اإليراني للمنظمة على دول الخليج.

أّواًل: مسار عضوية إيران وأهمّية منظمة شنغهاي

حصلت إيران على عضوية الدولة بصفة مراقب في »منظمة شنغهاي 
للتعاون« بطلٍب ودعٍم روسي منذ العام 2005م، وتقدمت عام 2008م 
سين  بطلٍب لنيْل العضوية الكاملة، لكن رفض ذلك بعض األعضاء المؤسِّ
في المنظمة، مثل الصين وروسيا، والعقوبات الدولّية المفروضة على 
إيران نتيجَة برنامجها النووي، أبرز األسباب التي حالت دون الموافقة 
على هذا الطلب، حيث دفع الضغط الدولي، دول المنظمة إلى تبنِّيهم 
معاييَر جديدة خالل القمة التي انعقدت في أوزبكستان عام 2010م، 
لمنـــح العضويـــة الكاملة، تنُص على أَنّ أّي دولـــة ترغب في أن تصبح 

عضًوا بالمنظمة، يجب أاَلّ تكون خاضعة ألّي عقوباٍت دولّية.
وفـــي قمـــة 2015م )قمـــة أوفا( ُرفـــض الطلب اإليراني مـــرًة أخرى؛ 
بسبب رفض طاجيكستان وخشيتها من قيام طهران بدعم الجماعات 
المســـلحة في آســـيا الوســـطى، فضاًل عن قلق بعض الدول األعضاء 
فيها كالصين، من اســـتغالل إيران عضويتها للترويج ضد السياسات 
األمريكيـــة، ولكن ظلت إيران تطالب باالنضمـــام للمنظمة حتَّى قبول 

انضمامها خالل هذا العام 2021م.



إيران ومنظمة شنغهاي: مزايا االنضمام وحدود الحركة 5

ست في يونيو 2001م، أهميَّتها بالنسبة  تكتســـُب المنظمة، التي تأَسّ
إليـــران لوجـــود عـــدٍد من الـــدول المؤّثرة فـــي الشـــؤون الدولّية، مثل 
الصيـــن وروســـيا الصاعدتين في النظـــام الدولي، فضـــاًل عن الهند 
وباكســـتان اللتين حصلتا على العضوية الكاملة للمنظمة في 2017م، 
باإلضافة إلى دول تمتلك موارد وأســـواق واســـعة في آسيا الوسطى، 
 ، مثل كازاخستان وقيرغيزســـتان وطاجيكستان وأوزباكستان، وِمن ثََمّ
ة على مســـتوى الدبلوماســـية الدولّية كما  فإنَّ المنظمة تمّثل قوة مهمَّ

تَُعد فضاًء اقتصادًيّا واعًدا.
مـــن جهٍة ثانيـــة، تلعب المنظمـــة دوًرا بارًزا على المســـتويات األمنّية 
والسياســـّية، بسعيها لتوفير الّسلم واألمن واالستقرار في هذه البقعة 
الجغرافيـــة، ومحاربة الجريمة وتجارة المخـــدرات ومواجهة حركات 
االنفصـــال والتطرف الدينـــي أو العرقي واإلرهاب، وِمن ثََمّ تكتســـب 
المنظمة أهمّيـــًة في ظل التطورات الراهنة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، وال ســـيَّما االنســـحاب األمريكي من أفغانســـتان، وسياســـة 
التوجه شـــرًقا، وســـعي الواليـــات المتحـــدة لمواجهة خطـــَرا الصين 

وروسيا.
وتحظى المنظمة بأهمّية عالمّية كبيرة للغاية؛ لكونها تحتوي على أربع 
قـــوى نووية كبـــرى ضمن دول النادي النووي، كما أنَّ الصين وروســـيا 
تمتلكان حّق النقض الفيتو في مجلس األمن الدولي، وتمّثُل مســـاحة 
الدول األعضاء أكثر من 30 مليون كم2، ويبلغ عدد ســـكانها أكثر من 
3.5 مليار نسمة، أْي نحو نصف إجمالي عدد سكان العالم، وبحسب 
اإلحصـــاءات، فـــإَنّ دول المنظمة تهيمن على 20% من إجمالي الناتج 
، فإنَّ  المحلـــي العالمي، وهو ما ُقـــّدر بنحو 15 تريليون دوالر، وِمن ثََمّ
يْن، اقتصادي وسياسي. وجود إيران بالمنظمة، يخلق لها منبرين مهَمّ
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كما تحتوي المنظمة أيًضا، على أكبر منتجي الطاقة في العالم روسيا 
وإيران، وأيًضا أكبر الدول اســـتهالًكا لمـــوارد الطاقة الصين والهند، 
والـــدول األكبر فـــي آوراســـيا واألكثر تأثيـــًرا على الســـاحة الدولّية، 
وتتشـــارك غالبية هذه الدول في فضاء منطقة آســـيا الوسطى، التي 
تشـــكل منطقًة عازلة وتســـتحوذ علـــى ممرات تجاريـــة هامة، وموارد 
هائلة تهُم المنتجين والمســـتهلكين للطاقة فـــي العالم، وتَُعد باألخير 
مجااًل لمصالح جيوستراتيجية هامة للفاعلين اإلقليمّيين والدولّيين.

وتشكل المنظمة أحد أبرز البدائل الدولّية المنافسة للقطبية األحادية، 
المتمّثلة في الواليات المتحدة األمريكية وإعادة التوازن في العالقات 
الدولّيـــة، وكبديل دولي غيـــر البديل األوروبي-األمريكـــي ذو المعايير 
الغربيـــة المغايرة لمعايير الشـــرق، كما أنَّ أقـــوى قطبين فيها الصين 
د األقطاب، وال سيَّما عقب  وروسيا، يدعوان مباشرًة لنظام دولي متعدِّ
سلســـلة اإلخفاقات التي ُمني بها الغـــرب األوروبي واألمريكي؛ نتيجَة 
سياساته في ليبيا وأفغانستان والعراق وغيرها، والتي أدت إلى تمّدد 
بعـــض الدول اإلقليمّيـــة وبينها إيران ذاتها وانتشـــار الُعنف واإلرهاب 

والتطرف.

ثانًيا: بيئة ومالبسات قبول إيران لالنضمام لمنظمة شنغهاي

إعـــالن الـــدول األعضاء القبول بانضمـــام إيران للمنظمـــة، يأتي في 
توقيٍت تشـــهد فيه الســـاحة الداخليـــة اإليرانية واإلقليمّيـــة والدولّية 

سلسلًة من التطورات على النحو التالي:
توجهات عدائية إيرانية تجاه الوليات المتحدة: في يونيو2021م، .  

د« إبراهيم رئيسي رئيًســـا إليران، وقام بتشكيل  تَمّ انتخاب »المتشـــدِّ
حكومته ضمن سلســـلٍة مـــن اإلجراءات بدأها المرشـــد علي خامنئي 
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إلعادة ترتيب المشـــهد السياسي ومواجهة التحّديات، هذه الترتيبات 
سات الحاكمة في مرحلة حرجة  بدورها هدفها توحيد توجهات المؤَسّ
مـــن تاريخ إيـــران، والحفـــاظ على الطابـــع الثوري للدولـــة، فانتخاب 
رئيســـي، يهدُف إلى استعادة روح وزخم الثورة، والتأكيد على خطابها 
األساسي ومبادئها الراسخة، والحفاظ على القيَم الثقافية للمجتمع، 
ومشروع إيران العابر للحدود. هذا التوجه بطبيعته جعلها في مواجهة 
د مشـــروع إيران  كبيـــرة مـــع الغرب ومـــع دول غرب آســـيا، حيث يتمَدّ
اء المواجهة على  اإلقليمـــي، ولذلك؛ تواجه إيران تحّديات كبيرة جـــرَّ
هذه الجبهة، وتمّثُل شـــنغهاي، مساحًة للحركة وتعظيم المكاسب، وال 
ســـيَّما في ظل رفع الحكومة الجديدة مبدأ »التوجه شـــرًقا«، ومزيًدا 
من التوجه اإلقليمي نحو منطقة وسط وشرق آسيا ومنطقة القوقاز، 

كوسيلة للتغلب على التحديات االقتصادّية.
د  2. تنافس دولي محتدم وتوافق روسي-صيني بشأن نظام دولي متعدِّ
األقطـــاب: علـــى المســـتوى الدولي، تشـــهد الســـاحة الدولّية تحوالت 
ـــة، تتعلق بالصـــراع والتنافس المتنامـــي بين الواليات  وتطـــورات مهمَّ
المتحدة والصين، حيث دخل التنافس مرحلًة جديدة مع قدوم الرئيس 
األمريكـــي جـــو بايـــدن، الذي بدأ في إعـــادة إحياء توجهـــات الرئيس 
األســـبق بـــاراك أوباما، بنقل الثقل اإلســـتراتيجي للواليـــات المتحدة 
لمنطقة جنوب وشـــرق آســـيا، من أجل مواجهـــة الصين ومحاصرتها 
برًيّـــا وبحرًيّا، وكانـــت آخر ثمار هذه التوجهـــات تحالف أوكوس، بين 
أستراليا وبريطانيا والواليات المتحدة، هذه التطورات ترتبط بصورة 
أساســـية بالتحالفات على المســـتوى الدولي وتتفـــق إيران مع الصين 
د بداًل من الهيمنة  وروســـيا، فيما يتعلق بالســـعي إلى نظاٍم دولي متعدِّ
اإلقليمّية، وهذا ما يُفسر وجود تقارب وتفاهمات صينية-روسية تطال 
عدًدا من الِملفات، فضاًل عن مكانة إيران اإلســـتراتيجية في مشروع 

الصين الحزام والطريق.
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3. مفاوضات نووية متعثرة ورغبة في موازنة الضغوط: من جهٍة ثانية، 
ال تزال العقوبات األمريكية سارية على الرغم من خوض ست جوالت 
مـــن المفاوضات حول العودة إلى االتفاق النووي ورفع العقوبات على 
إيران، بل عبَّر األمريكيون خالل الجولتين الخامســـة والسادســـة من 
المفاوضـــات، عـــن رغبتهم فـــي تضمين بند بشـــأن محادثاٍت الحقة، 
تتعلـــق ببرنامج إيران الصاروخي وســـلوكها في المنطقة، كما طرحت 
تحديَد إطار عمل ألجهزة الطرد المركزي اإليرانية المتطورة، ومخزون 
ب بنسبة 20 % و60 %، في حين أَنّ إيران في ظل  اليورانيوم المخَصّ
حكومة رئيسي، ترغب باالحتفاظ بالتطورات التقنية الخاصة بأجهزة 
الطـــرد المركزي، وال توافق على إضافة أّي بنود إلى االتفاق النووي، 
وتحاول أن تســـتفيد مع عالقتها الجّيدة من الصين وروســـيا، لموازنة 

الضغوط التي تمارسها عليها الواليات المتحدة والغرب.
4. انســـحاب أمريكي من أفغانســـتان ورغبة في مظلة حمايٍة إقليمّية 
مـــن الضطرابـــات: علـــى صعيـــٍد آخر في منطقة وســـط آســـيا، ترك 
االنســـحاب األمريكي من أفغانســـتان فراًغا إستراتيجًيا كبيًرا، وعلى 
الرغم من أَنّ إيران قد اســـتفادت من إبعـــاد أهّم خصومها بعيًدا عن 
حدودها الشـــرقية، لكنها تتحســـب ألّي تورط فـــي الصراع األفغاني، 
وتخشـــى من وجود مؤامرة أمريكية قد تســـتغل هذا التورط، لفرض 
مزيـــٍد مـــن القيـــود والضغوط علـــى طهـــران، كما تتحـــرك إيران في 
إطار إقليمـــي، وتترقب ألّي تطورات قد تضر بمصالحها وتحالفاتها، 
فإيـــران لديها هواجُس من أن يؤدي عدم االســـتقرار في أفغانســـتان 
إلـــى تدفق مزيٍد من الالجئين األفغان إلى أراضيها، كما تخشـــى من 
أن تقود الفوضى في أفغانســـتان إلى اســـتعادة والية خراسان لقوتها، 
فضـــاًل عـــن تنظيم القاعدة، مـــع ما قد يمّثلُه ذلك مـــن تهديٍد إليران 
واســـتقرارها. وترغـــب طهران في أن تصبح كابل أكثر اســـتقراًرا بما 
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يعـــود بفوائـــد اقتصادية كبيره عليهـــا، وال ســـيَّما إذا اتجهت طالبان 
بسياســـاتها بعيًدا عن الغرب والواليات المتحدة، ونجحت في تحقيق 
االستقرار في الداخل، حيث ستَُعد أفغانستان فرصًة اقتصادية كبيرة 
إليران، وســـوف تَُعد سوًقا مفتوًحا لصادرات البترول والغاز الطبيعي 
ا  واالحتياجات والّسلع الضرورية األخرى، وهو ما سيمّثُل مصدًرا مهًمّ
للخزينة اإليرانية بعيًدا عن الرقابة األمريكية. كما ستفتح أفغانستان 
السوق اآلسيوية والصينية تحديًدا أمام االقتصاد اإليراني، بما يسهُم 
فـــي خفض ضغوط الحظر االقتصادي األمريكي، ويحُد من الضغوط 

األمريكية أثناء مفاوضات فيينا المرتقبة.

عة النضمام إيران لمنظمة شنغهاي ثالًثا: المزايا المتوقَّ

حسب الرواية اإليرانية من مسؤولين وخبراء، ستجني إيران من وراء 
انضمامها إلى المنظمة مكاســـَب سياسية عديدة. فقد تسهُم عضوية 
إيـــران الكاملة بالمنظمة، في خلق بديٍل دولي بتعزيز سياســـة التوجه 
شـــرًقا من خالل التعاون مع مجموعة الكتلة الشرقية التي تضم دواًل 
مؤّثرة في الشـــؤون والقضايا اإلقليمّية والدولّية مثل روســـيا والصين 
القوتيـــن العالميَّتيْـــن والعضوين الدائمين في مجلـــس األمن الدولي، 
فضـــاًل عن التخفيـــف من حالـــة العزلـــة الدولّية المفروضة بســـبب 
طموحاتها النووية وصواريخها الباليستية ومغامراتها التوسعية، وفي 
هذا السياق اعتبر مدير عام شؤون آوراسيا بوزارة الخارجية اإليرانية 
علي رضا حقيقيان، أَنّ قبول عضوية إيران في المنظمة إعالًنا لفشل 

مشروع عزل إيران.
تنظر إيران سياســـًيّا النضمامها إلى المنظمـــة، عبر مقاربة جديدة، 
تؤكـــد خاللها على االنتقال نحو طور التعددية القطبية، بما ال يتوافق 
ورغبـــة الواليـــات المتحـــدة المهيمنة علـــى النظام الدولـــي األحادي 

https://www.farsnews.ir/news/14000626000476/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14000626000476/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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القطبيـــة، وهنا يقول الرئيس إبراهيم رئيســـي، في كلمته أمام مؤتمر 
قادة منظمة شـــنغهاي: »العالم دخل حقبة جديدة؛ الهيمنة واألحادية 
إلى زوال، النظام العالمي بدأ شيًئا فشيًئا يتجه نحو التعددية، وإعادة 
توزيع القوى نحو الدول المســـتقلة«، في إشارٍة إلى أنَّ النظام الدولي 
لـــم يُعد أحادي القطبيـــة، بل تحكمه تعددية قطبية قد تفقد الواليات 

المتحدة موقعها في النظام الدولي على المدى المنظور.
ـــة إلى اختراق  ومن جهٍة ثانية، فإَنّ حكومة رئيســـي كانت بحاجة ماسَّ
مـــن هذا النوع، من أجل ترميم شـــرعية النظـــام المتآكلة، على خلفية 
السخط الشـــعبي الناجم عن التردي االقتصادي والمعيشي الصعب، 
في ظـــل تداعيـــات العقوبات بســـبب البرنامج النووي، وتفّشـــي وباء 

كورونا.
أما على الصعيد االقتصادي، يتوقع اإليرانيون أنَّ االنضمام للمنظمة، 
ســـيفقد العقوبات االقتصادّية جدواهـــا، لكونه يتيح إليران مزيًدا من 
تعزيز العالقات االقتصادّية مع الدول األعضاء في المنظمة، كما أنه 
ســـيخلق متنفًســـا اقتصادًيّا، يوفر لها عوائد مالية عبر االنفتاح على 
األسواق الكبيرة في الكتلة الشرقية، بالتواصل مع أسواق واسعة تضم 
قرابة 65% من إجمالي ســـكان العالم، رغم تأكيد الخبير االقتصادي 
محمود جامســـاز في 18 سبتمبر 2021م أنَّ »االنضمام للعضوية لن 
يتيح إليران شيًئا لهشاشة االقتصاد اإليراني واحتياجه لرفع العقوبات 
االقتصادّيـــة للخروج من حالة العزلة«. على الجانب العســـكري، تجد 
إيـــران فرصًة لتعزيز وتطوير قدراتها العســـكرية بالتعاون مع الروس 
والصينيين بعد انضمامها للمنظمة، وال ســـيَّما في ظل رفع العقوبات 
الدولّية على صادرات الســـالح اإليرانية فـــي أكتوبر 2020م، وتوقيع 

روسيا والصين صفقات سالح مع إيران.

https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
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رابًعا: حدود حركة طهران تحت مظلة شنغهاي

باألخذ في االعتبار أنَّ منظمة شنغهاي ليست تجمًعا اقتصادًيّا عالمًيّا؛ 
لكونها منظمة أمنية باألســـاس لحماية األمن الصيني والروســـي في 
البيئة األمنية المحيطة لهما، وحماية األمن القومي الروسي والصيني 
من التهديدات المشتركة في مناطق بعيدة جغرافًيّا عن مناطق النفوذ 
اإليرانية في المنطقة الشـــرق أوســـطية، كما أنه بانضمام الهند باتت 
المنظمـــة تجمـــع قوى نوويـــة ذات أهداف أمنّية متباينة، ال تشـــاركها 

إيران االهتمامات األمنّية ذاتها، العتباراٍت سياسّية وجغرافّية.
وقد تفرض العضوية الكاملة التزاماٍت على إيران، حيث سيكون عليها 
تبّنـــي أو اتخاذ مواقَف رســـمية-بوصفها عضـــًوا كاماًل-تجاه الِملفات 
العالقة بين بعض األعضاء، مثل القضايا الخالفية بين الهند وباكستان 
والصين، وهذه القضايا الخالفية لم تُكن ضمن االهتمامات المباشرة 
إليـــران قبل االنضمام للمنظمة، ولكن بإبدائها مواقفها الرســـمية من 
هذه القضايا بحكم انضمامها للمنظمة، ســـيخلق ذلك مواقف صينية 

وهندية متباينة من إيران، مقارنًة بمرحلة ما قبل انضمامها.
عالوًة على أنَّ العضوية الكاملة لن تخدم إيران فيما يخص قضاياها 
األمنيـــة في المنطقة الشـــرق أوســـطية، فلن يزودهـــا االنضمام مثاًل 
بالقـــدرة علـــى معالجـــة التهديـــدات األمنّيـــة لخصومها في الشـــرق 
األوسط؛ بســـبب أنشـــطتها التوســـعية وبرامجها النووية الباليستية، 
والتي تشكل أولويًَّة أمنية إليران، لكون الشرق األوسط لن يدخل ضمن 
االهتمامـــات األمنية المباشـــرة ألعضاء المنظمة، التـــي تولي أهمّيًة 
خاصة بالقضايا األمنية التي تواجهها الصين وروســـيا باألســـاس في 

محيطهما الجغرافي.
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كمـــا لـــن تقف المنظمة مـــع إيران بوصفهـــا أداة إليران فـــي معالجة 
عزلتها اإلقليمّية، فعلى سبيل المثال لن يتوقع أن تلعب المنظمة دوًرا 
فيما يتعلق بإعادة ترميم العالقات اإليرانية-اإلســـرائيلية أو اإليرانية-

الســـعودية، حيث يخدم النفوذ الروســـي والصيني استمرارية الصراع 
بيـــن إيـــران ودول المنطقـــة ذات الِملفات العالقة مـــع إيران، حيث لم 
عت الصين وروســـيا الجانب  يحدث في الماضي أن ضغطت أو شـــَجّ
اإليراني بشكٍل جاّد على الدخول في حواٍر شامل من أجل االستقرار 
الم في الشرق األوسط، عدا المبادرة األمنية التي قدمتها روسيا  والَسّ

لدول الشرق األوسط، ثُم أعادت تعديلها مؤخًرا.
وعملًيّا، تَُعد منظمة شنغهاي أشبه بالمنتديات أو المنظمات النقاشية 
أكثر من كونها تحالفات إقليمية ذات سلطة نافذة، تشبه حلف شمال 
االطلســـي أو االتحاد األوروبي، الذين تمتلـــك هيئاتهم الدائمة أهليََّة 
إنفاذ القرارات حتَّى تســـتفيد منها إيران بالشكل المبالغ فيه إيرانًيّا، 
حيث تفتقد الهيئة الدائمة للمنظمة للســـلطات النافذة فوق ســـلطات 
الـــدول إلنفـــاذ القرارات المتخـــذة، كما تفتقد لوجود ذراٍع عســـكري 
لتعزيز مواقف الدول المعنيَّة، وعادًة ما ستتولى الصين وروسيا وليس 

إيران، حسم القضايا الجوهرية في المنظمة.
 كمــا أَنّ أولويــة إيــران الحيويــة هــي غــرب آســيا، ففــي هــذه المنطقــة 
تتركــز طموحــات إيــران، وعلــى الرغــم مــن الدعــم الــذي تقّدمُه روســيا 
والصيــن، غيــر أنهمــا غيــر راضيتيــن فيما يخص التهديــدات اإليرانية، 
بإغــالق مضيــق هرمــز واســتهداف ناقــالت النِّفــط والســفن التجاريــة 
عنــد الخليــج العربــي، وال يرغبــان فــي أن تســتغل صيــغ التعاون واألمن 
اإلقليمــي إليجــاد مظلــِة حمايــٍة لتصرفاتهــا، فإيــران تعرقــل خطــوط 
ــة لعــدٍد مــن دول منظمــة شــنغهاي، وقــد أعربــت  إمــداد الطاقــة المهمَّ
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الصيــن فــي وقــٍت ســابق عــن قلقهــا بشــأن سياســة إيــران فــي مضيــق 
هرمــز، وكمــا تبــدو حريصــة علــى عالقتهــا مــع طهــران فإنهــا كذلــك 

حريصــة علــى عالقاتهــا المتقدمــة مــع دول الخليــج.
ــران، والتفاهمــات  ــق بســلوك إي ــا يتعل ــة فيم ولروســيا مخــاوُف ُمماثل
القائمــة بيــن الجانبيــن تكتيكيــة، وتخفــئ وراءهــا حالــًة مزمنــًة مــن 
عــدم الثقــة، وبخــالف توافقهمــا فــي مواجهــة النفــوذ األمريكــي فــي 
ــة  الفضــاء الجيوسياســي المشــترك، فــإَنّ باقــي صيَــغ التفاهــم هَشّ
ــي ســوريا، وال  ــا هــو الحــال ف ــت كم ــي أّي وق ــكاس ف ومعرضــة لالنت
تقــدم شــنغهاي فرصــًة كبيــرة لمعالجــة هــذه اإلشــكاليات الهيكليــة فــي 
العالقــة، وبالتالــي، ال تقــدم شــنغهاي فرصــًة لدعــم سياســات إيــران 
فــي غــرب آســيا، بــل قــد تكــون مجــااًل للضغــط علــى إيــران، مــن أجــل 

تعديــل ســلوكها.
ــة  ــة فــي حال ــة كامل ــزة أمنّي ــران مي ــّدم إلي ــُن لشــنغهاي، أن تق وال يمك
لــم تغّيــر مــن ســلوكها بصــورٍة مــا، فالمنظمــة معنيَّــة باألمــن فــي 
ــَمّ قــد تحظــى إيــران ببعــض  شــرق آســيا ووســطها باألســاس، وِمــن ثَ
الميــزات األمنيــة فــي هــذا المجــال الحيــوي، كمكافحــة اإلرهــاب، 
ــى تحقيــق توافــٍق بيــن  ودعــم االســتقرار فــي أفغانســتان، والعمــل عل
ــة بتطــورات الوضــع فــي  الــدول المؤّثــرة فــي منظمــة شــنغهاي، والمعنيَّ
هــذا البلــد بعــد االنســحاب األمريكــي منــه، حيــث مــن شــواغل أعضــاء 
المنظمــة، مــلء الفــراغ بعــد االنســحاب األمريكــي، وعــدم تحويــل 
أفغانســتان لبلــد ُمصــّدر لألزمــات لــدول جــواره، كذلــك تســهُم عضوية 
إيــران فــي دفــع التعــاون وتهدئــة التوتــرات مــع القــوى المتنافســة 
كأفغانســتان وطاجيكســتان، مــع إمكانيــة الســيطرة علــى الصراعــات 

الناشــئة.
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خامًسا: تداعيات االنضمام اإليراني للمنظمة على دول الخليج

كما تحاول إيران أن ترّوج النضمامها داخلًيّا، على أنه مكسٌب سيجلب 
لها منافع اقتصادية يلمســـها اإليرانيون في الداخل، فإنها تحاول أن 
تضّخم من هذه العضوية التي لن تدخل حّيز الفاعلية إالَّ بعد عامين 
من اآلن، على أنها مكســـٌب إســـتراتيجي على المستوى الخارجي، في 

مواجهة منافسيها الخليجيين.
ـــف  بيـــن مـــا تحاول إيران أن تـــرّوج له وبين الواقع فجوة كبيرة، تتكَشّ
على المســـتوى االقتصادي في ضعـــف عالقات إيران االقتصادّية مع 
دول المنظمة باســـتثناء الصين، بل إنَّ بعض الدول كالهند وباكســـتان 
حلفاء للواليات المتحدة التي ال تزال تحتفظ بســـلطة العقوبات على 
إيـــران، وتفرض على العديد من الدول االلتزام بالعقوبات المفروضة 

على إيران.
قـــد تحّقـــُق إيـــران بعـــض المكاســـب االقتصادّية المحـــدودة في ظل 
التفاهمـــات واالتفاقيـــات الثنائيـــة مع بعـــض دول المنظمة، وفي ظل 
ة ضغوطها على الدول التي تتعامل مع  تخفيف الواليات المتحدة لِحَدّ
إيران، غير أنَّ مكاســـب إيران ستظل محدودة، ولن تؤّثر على معالجة 
األزمـــة االقتصادّية الداخلية، بما قد يدفع النظام نحو إظهار صالبٍة 
، ستظل  عة مع الواليات المتحدة، وِمن ثََمّ أكبر في المفاوضات المتوَقّ
األزمة الداخلية عاماًل شـــديَد التأثير على اســـتجابة إيران للضغوط 

اإلقليمّية فيما يتعلق بتعديل سلوكها والحد من سياساتها العدائية.
ع أن تربط الصين وروسيا عالقاتهما  ومن جهٍة أخرى، فِمن غير المتوَقّ
االقتصادّية مع دول الخليج بعالقاتهما مع إيران، فالدولتان حريصتان 
علـــى الجانب االقتصـــادي والحفاظ على تحقيق تـــوازن ال يفقدهما 

السوق الخليجي الواسع والواعد والمستقر.



إيران ومنظمة شنغهاي: مزايا االنضمام وحدود الحركة 15

وعلـــى الجانـــب السياســـي، فـــإَنّ منظمـــة شـــنغهاي رغـــم أنهـــا تشـــكل 
ـــو،  ـــف النات ـــا لحل ـــرب ومنافًس ـــات المتحـــدة والغ ـــًة مناهضـــة للوالي كتل
لكـــن لـــن تســـتفيد إيـــران مـــن انضمامهـــا للمنظمـــة، باعتبـــار محدوديـــة 
ـــن  ـــا فـــي صـــراع معل فاعليـــة منظمـــة شـــنغهاي، وعـــدم انخراطهـــا فعلًيّ
مـــع الغـــرب أو الواليـــات المتحـــدة، والقضايـــا الخالفيـــة بيـــن أعضائهـــا، 
وبالتالـــي، مـــا تـــرّوج لـــه إيـــران علـــى أنـــه مكســـٌب إســـتراتيجي ليـــس لـــه 
معنـــى، ربمـــا تكـــون إيـــران حليًفـــا موثوًقـــا للصيـــن التـــي تنظـــر فـــي 
الوقـــت نفســـه لـــدول الخليـــج علـــى أنهـــا حليـــف للواليـــات المتحـــدة، 
لكـــن ليـــس لـــدى الصيـــن أو روســـيا حتَّـــى اآلن، أي نوايـــا إلدخـــال 
المنطقـــة فـــي حـــرب بـــاردة ومنافســـٍة وتحالفـــات مضـــادة، علـــى غـــرار 

ـــرن الماضـــي. ـــي ســـادت الق ـــة الت ـــة القطبي مرحل
بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، تتحفـــظ الصيـــن وروســـيا علـــى سياســـية 
إيـــران العدائيـــة فـــي الشـــرق األوســـط، كمـــا تعتـــرض علـــى تهديداتهـــا 
لألمـــن البحـــري وحريـــة المالحـــة عبـــر الممـــرات الدولّيـــة، وهنـــاك 
مخـــاوف روســـية مـــن اتجاهـــات الهيمنـــة التـــي تســـيطر علـــى التوجهـــات 
ـــي  ـــي تبن ـــة عـــدم االســـتقرار والفوضـــى الت ـــة، وحال ـــة اإليراني الخارجي

ـــة. عليهـــا إيـــران تدخالتهـــا الخارجي
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أَنّ المنظمـــة قـــد منحـــت صفـــة شـــريك حـــواٍر 
لـــكٍلّ مـــن الســـعودية ومصـــر وقطـــر فـــي اجتماعهـــا األخيـــر، وســـتفرض 
هـــذه الخطـــوة قيـــوًدا علـــى اســـتغالل إيـــران للمنظمـــة ضـــد مصالـــح 
ــة،  ــع بعـــض دول المنظمـ ــدة مـ ــات جّيـ ــا عالقـ ــي لهـ ــج، التـ دول الخليـ
كباكســـتان وطاجيكســـتان، التـــي ال تتوافـــق تماًمـــا مـــع السياســـات 

اإليرانيـــة، وتتنافـــس معهـــا فـــي فضـــاء آســـيا الوســـطى.
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وعلـــى الصعيد األمني، ترفض كل القوى النووية في المنظمة حصول 
إيران على ســـالح نووي، غير أَنّ حدوث تحوالت جوهرية في الصراع 
والتنافـــس الدولـــي بين الصين وروســـيا مـــن جانب، وبيـــن الواليات 
المتحـــدة مـــن جانب ثاٍن، هـــي الحالة الوحيدة التـــي يمكن إليران أن 
تحّقق فيها مكســـب على المستوى األمني والعســـكري، بتعزيز تنفيذ 
هذه الدول صفقات التســـلّح، التي انعقدت مع إيران، خاصة في ظل 
رفـــع الحظـــر على مبيعات الّســـالح اإليرانية في أكتوبـــر 2020م، ما 
يسهل من مبيعات إيران للسالح إلى أذرعها العسكرية، وتحقيق عائٍد 

مالٍيّ كبير.
إجمااًل، لن تستطيع إيران توظيف منظمة شنغهاي في إطار صراعها 
وتنافسها مع دول الخليج في منطقة الشرق األوسط، لضآلة مكاسبها 
االقتصادّية واألمنّية والسياسّية من المنظمة، وكذلك لن تتخلى الدول 
المؤّثـــرة في المنظمة مثل الصين وروســـيا عن التوازنات القائمة في 

ستها مع دول الخليج. منطقة غرب آسيا، ومكاسبها التي أسَّ

خالصة

يبدو أنَّ موافقة الدول المؤّثرة في منظمة شـــنغهاي، كروسيا والصين 
النضمـــام إيران، يأتي في إطـــار التنافس الحاّد بين األقطاب الدولّية 
المؤّثرة في الشؤون الدولّية واإلقليمّية، ويعكُس رغبتهما في استغالل 
انســـحاب الواليات المتحدة من أفغانســـتان وتراجع اهتمام واشنطن 
بمناطـــق نفوذهـــا، لترســـيخ حضورهمـــا وتوســـيع دائرة ســـيطرتهما 
ونفوذهما على حساب الواليات المتحدة، بينما تحاول إيران التخفيف 
مـــن وطأة العقوبات األمريكيـــة على اقتصادها المـــأزوم بفتح منافذ 
اقتصاديـــة جديـــدة، واســـتغالل وجودها فـــي هذه المنظمـــة، لتعزيز 

تحالفاتها السياسّية مع دول المنظمة خاصة روسيا والصين.
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مـــن واقـــع البيئـــة التـــي قبلت فيهـــا الدول األعضـــاء انضمـــام إيران 
للمنظمـــة، وثقل أعضائها وتوجهاتهم وحســـاباتهم اإلقليمّية والدولّية 
المغايرة للحسابات اإليرانية، يمكن القول: إنَّ المكاسب التي ستجنيها 
إيـــران مـــن وراء انضمامها للمنظمة، ســـتكون رمزيـــة ومحدودة فيما 
يخّص العقوبات الدولّية والعزلة الدولّية؛ ألَنّ منظمة شـــنغهاي ليست 
منظمـــة اقتصادّيـــة فاعلة يمكنها أن توّفر بدائـــل مالية كبيرة إليران، 
بل إنها منظمة أمنّية لمجابهة التحديات التي تواجه األمنيْن الروسي 
والصينـــي، في دوائر شـــرق ووســـط آســـيا، كمـــا أَنّ اهتمامات إيران 
تتباين مع االهتمامات الروســـية والصينية والهندية والباكستانية في 
الدوائـــر الجغرافيـــة المحيطة بهما، حيث تتباين حســـابات كّل عضو 
فيما يخص منطقة الشـــرق األوســـط ووســـط وشـــرق آســـيا بالنسبة 
، ال تدخل منطقة الشـــرق األوســـط،  للصين وروســـيا وإيران، وِمن ثََمّ
التي تَُعد أولويًَّة بالنســـبة إليران، ضمن االهتمامات األمنّية المباشرة 
لمنظمة شـــنغهاي وتحديًدا روسيا والصين. وكذلك تتضارب توجهات 
إيـــران نحو االندمـــاج في البيئة اإلقليمّية، ومـــا تفرضه من التزامات 
علـــى الدول، مع توجهات السياســـة الخارجيـــة اإليرانية القائمة على 
االستقاللية، وعدم الخضوع لهيمنة القوى الكبرى، وال شكَّ أَنّ هناك 
مخاطر تنطوي على وقوع إيران بوصفها قوة متوســـطة تحت سيطرة 
قوة كبرى كالصين وروسيا، بما لهما من طموحات للهيمنة اإلقليمّية، 
وهنا يمكُن القول: إنَّ حرص إيران على االنضمام إلى اتحاد أوراســـيا 
أو منظمة شنغهاي، يعكُس رغبتها في التغلب على الُعزلة االقتصادّية، 
وتوظيفهـــا كأداة في المواجهة مع الواليات المتحدة، أكثر من رغبتها 

في التعاون في فضاء شنغهاي.
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