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مقدمة

ــر بــن ُكلٍّ مــن  ة التوتُّ رات الفتــة ومتســارعة، تصاعــدت حــدَّ فــي تطــوُّ
رات إقليميــة  إيــران وجارتهــا الشــمالية أذربيجــان؛ مــا ُينبــئ عــن تطــوُّ
كبيــرة. بــدأ هــذا التصعيــد مــع عرقلــة أذربيجــان وصــول الشــاحنات 
اإليرانيــة إلــى أرمينيــا، نهايــة أغســطس 2021م، ُثــم إجراؤهــا منــاورات 
عســكرية مشــتركة مــع ُكلٍّ مــن باكســتان وتركيــا فــي بحــر قزويــن حتــت 
اســم »اإلخوة الثالثة 2021م«، في 20 ســبتمبر 2021م. وعلى ما يبدو 
كات مبثابــة تهديــد ملصاحلهــا احليويــة،  أنَّ إيــران اعتبــرت هــذه التحــرُّ
ودعًمــا لعمليــة تغييــر ُمرتَقبــة للخريطــة اجليوسياســية فــي محيطهــا 
مناِفســة  لُقــوى  أوســع  نفــوذ  أمــام  املجــال  بدورهــا  تفتــح  اجلغرافــي، 
أعلنــت  يــات،  التحدِّ هــذه  ِظــل  فــي  وباكســتان.  تركيــا  أبرزهــا  إليــران، 
إيــران عــن إجــراء منــاورة عســكرية ُقــرب حدودهــا مــع أذربيجــان، ورغــم 
ا فــي مناطــق جنــوب أذربيجــان قــُرب  عــت أنَّ وجــوًدا إســرائيلًيّ هــا ادَّ أنَّ
كات اإليرانية  حدودهــا هــو الهــدف مــن هــذه املنــاورات، لكــن تبــدو التحــرُّ
ل فــي هــذه املنطقــة،  أكثــر ارتباًطــا باملشــهد اجليوسياســي قيــد التشــكُّ
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رات  ــة األطــراف، وال ســّيما بعــد التطــوُّ وبالتنُافــس والصــراع بــن كافَّ
علــى الســاحة األفغانيــة بعــد االنســحاب األمريكــي، وقبــل ذلــك حتريــر 
لهــا لرقــم مهــّم فــي  إقليــم كارابــاخ، وإعــادة متوضــع أذربيجــان، وحتوُّ
بنــاًء  إيــران.  مــع  واملتصارعــة  املتنافســة  اإلقليميــة  الُقــوى  حســابات 
اًل: أبعــاد  علــى ذلــك ســيتناول هــذا التقديــر عــدًدا مــن احملــاور، هــي، أوَّ
املواجهــة ومســاراتها املتصاعــدة، ثانًيــا: مــا وراء التصعيــد اإليرانــي-

األذربيجانــي، ثالًثــا: التداعيــات علــى إيــران، رابًعــا: مــآالت التصعيــد 
بــن ِخيــاَري املواجهــة والتهدئــة.

أّوًل: أبعاد المواجهة ومساراتها المتصاعدة

رت أذربيجــان فــرض رســوم  بــدأت األزمــة بــن البلديــن، بعدمــا قــرَّ
جمركيــة علــى الشــاحنات اإليرانيــة، التــي مُتــّر عبــر منطقــة كارابــاخ 
اخلاضعــة لســيطرتها فــي طريقهــا إلــى أرمينيــا. وتــرى أذربيجــان 
ــم بشــكل غيــر قانونــي، ويتضمــن عــدم  أنَّ دخــول هــذه الشــاحنات يِت
ــد أنَّ القانــون اخلــاص بدفــع رســوم الطــرق  احتــرام لســيادتها، كمــا تؤكِّ
والعبــور يشــمل جميــع املركبــات القادمــة مــن جميــع الــدول األُخــرى، 
وليــس املركبــات والشــاحنات اإليرانيــة فقــط. ويبــدو أنَّ أكثــر مــا 
ــران  ــاض أذربيجــان مــن هــذه املســألة، هــو حتذيرهــا لطه ــار امتع أث
ــرات رســمية لــم تســتِجب لهــا إيــران، فضــًا  شــفهّيًا، ثـُـم إرســالها مذكَّ
ــا ذهبــت إليــه باكــو بــأنَّ ســائقي بعــض الشــاحنات حاولــوا إخفــاء  عمَّ

ــة فــي شــاحناتهم. ُهويَّتهــم باســتخدام لوحــات أرميني
بعــد أزمــة الشــاحنات، اّتخــذ املســار التصعيــدي بــن إيــران وأذربيجان 
منًحــى جديــًدا، بعــد منــاورات »اإلخــوة الثاثــة«، التــي شــاركت فيهــا 
ــرت إيــران  ُكلٌّ مــن أذربيجــان وتركيــا وباكســتان فــي بحــر قزويــن، وعبَّ

عــن انزعاجهــا مــن هــذه املنــاورات.
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ث باســم اخلارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده، أنَّ  وزعــم املتحــدِّ
االتفاقيــات بــن الــدول اخلمــس املطلَّــة علــى بحــر قزويــن تنـُـّص علــى 
ــا ممثِّــل املرشــد  تــه، أمَّ عــدم شــرعية أّي وجــود عســكري علــى ضفَّ
ــة أذربيجــان،  ــل املجــاورة جلمهوري ــي فــي محافظــة أردبي ــي خامنئ عل
ــرّد علــى أذربيجــان، بعدمــا  ل مــن دعــا لل حســن عاملــي، فقــد كان أوَّ
ــه دعــوة مباشــرة  نصــح باكــو بعــدم اللعــب بـــِ »ذيــل األســد«، كمــا وجَّ
تــه أمــام باكــو، وهــو مــا حــدث بالفعــل،  للحــرس الثــوري الســتعراض قوَّ
حيــث جلــأت إيــران حلشــد قّواتهــا وإجــراء منــاورات باألســلحة الثقيلة 
واملروحيــات علــى حدودهــا مــع أذربيجــان فــي 19 ســبتمبر 2021م.

ــام  ــس أذربيجــان إله ــد مــن رئي ــه تصعي ــي قابل ــد اإليران هــذا التصعي
ــه انتقــادات شــديدة لطهــران، واّتهمهــا بأَّنهــا أجــرت  علييــف، الــذي وجَّ
هــذه املنــاورة دون علــٍم مســبق، كمــا اّتهــم طهــران بعــدم احتــرام ســيادة 
إلــى منطقــة  بــاده، وذلــك علــى خلفيــة دخــول شــاحنات إيرانيــة 
كارابــاخ اخلاضعــة لســيطرة أذربيجــان بشــكٍل غيــر قانونــي. ورغــم 
أنَّ علييــف أعطــى احلــّق إليــران فــي إجــراء املنــاورة، فإنَّــه تســاءل 
عــن دالالت إجرائهــا فــي هــذا التوقيــت بالــذات، وعــن أســباب عــدم 
إجرائهــا طيلــة الســنوات الثاثــن املاضيــة، والتــي كانــت فيهــا املناطــق 
احلدوديــة محتلَّــة مــن ِقبـَـل أرمينيــا؟ ليأتــي الــرّد اإليرانــي علــى لســان 
ــد أنَّ  ــذي أكَّ ــب زاده، ال ــة ســعيد خطي ث باســم وزارة اخلارجي املتحــدِّ
التدريبــات العســكرية التــي أجراهــا احلــرس الثــوري، هــي جــزءٌ مــن 
عــى أنَّ الهــدف منهــا هــو بســط الســام واالســتقرار  ســيادة إيــران، وادَّ
ــد  ــّم أســباب التصعي ــا كشــف عــن أحــد أه ــة، كم ــي ُكلِّ دول املنطق ف
ــن تتســامح مــع  اإليرانــي ضــّد أذربيجــان، وذلــك بالقــول إنَّ بــاده »ل
وجــود النظــام الصهيونــي بالُقــرب مــن حدودهــا، وســتّتِخذ أّي إجــراء 
ــات  ــى العاق ــة إل ــن الريب ــران بع ــر طه ــا«. وتنُظ ــا ألمنه ــراه ضرورًيّ ت
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الوطيــدة بــن أذربيجــان وإســرائيل التــي ارتقــت منــذ ســنوات إلــى 
املســتويَْن العســكري واألمنــي، باإلضافــة إلــى العاقــات التجاريــة 
املنــاورات  علــى  أطلقــت  وقــد  الطاقــة،  مجــال  وفــي  واالقتصاديــة 
ى »فاحتــو خيبــر«، وهــو اســم يحمــل إشــارة للعــداء بــن املســلمن  مســمَّ

واليهــود.
ر مســؤولون إيرانيــون رفضهــم  وعلــى مــدى األّيــام القليلــة املاضيــة، كــرَّ
أّي وجــود إلســرائيل ُقــرب حدودهــم، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى العاقــة 

الوثيقــة والتعــاون العســكري بــن باكــو وتــل أبيــب.
ــد وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي حســن أميــر   وفــي هــذا الصــدد، أكَّ
ــل »أّي حضــور للكيــان  عبــد اللهيــان، فــي مقابلــة، أنَّ إيــران لــن تتحمَّ
كاتــه االســتفزازية بالُقــرب مــن حدودهــا، كمــا  الصهيونــي املزيَّــف وحترُّ
ــل أّي تغييــر جيوسياســي فــي املنطقــة وفــي احلــدود، وهــو  لــن تتحمَّ
ــة  ي ــّوات البرِّ ــد الق د قائ ــا«، فيمــا هــدَّ ــا أحمــر بالنســبة لن ل خّطً يشــكِّ
اإليرانيــة العميــد كيومــرث حيــدري، بــأنَّ بــاده »لــن تتســاهل مــع 

ــي فــي املنطقــة«. وجــود عناصــر مــن النظــام الصهيون
ــف األزمــة بــن إيــران وأذربيجــان عنــد هــذا احلــّد، حيــث رفــع  لــم تتوقَّ
د  ــا هــدَّ ــن، بعدم ــن البلدي ــر ب ة التوتُّ ــن حــدَّ ــف م ــام عليي ــس إله الرئي
بإشــراك ُقــوى دوليــة وإقليميــة، فــي حــال متــادت إيــران فــي املنــاورات 

العســكرية التــي جتريهــا ُقــرب احلــدود األذربيجانيــة.
هــذه التصريحــات األخيــرة قــادت املرشــد علــي خامنئــي للدخــول علــى 
خــّط األزمــة، وذلــك بتوجيــه رســائل غيــر مباشــرة إلــى أذربيجــان، 
بالقــول إنَّ الــدول فــي املنطقــة احمليطــة بشــمال غــرب إيــران يجــب أالَّ 
ــل  تســمح للجيــوش األجنبيــة التــي تخــدم مصاحلهــا الوطنيــة، بالتدخُّ

فــي شــؤونها أو االنخــراط فــي جيوشــها.
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ــل األوســاط  التحشــيد العســكري بــن البلديــن، رافقــه تصعيــد مــن ِقبَ
السياســية واإلعاميــة ضــّد أذربيجــان وتركيــا، وســط ظهــور مطالــب 
راديكاليــة مــن بعــض نــّواب البرملــان، للمطالبــة بإعــادة ضــّم جمهوريــة 
أذربيجــان إلــى األراضــي اإليرانيــة، فضــًا عــن املطالبــة بالــرّد علــى مــا 
ــل،  ــدة«. وباملقاب ــة جدي ــا بـــ »صفوي ــدة« لتركي ــة اجلدي أســموه »العثماني
ــون غاضبــون الســفارة اإليرانيــة فــي باكــو احتجاًجــا علــى  هاجــم محتجُّ
ي واالســتعاء، التي ظهرت على لســان  التصعيد اإليراني ولهجة التحدِّ
املســؤولن اإليرانيــن، والتــي حملــت تهديــدات وصلــت حــّد املطالبــة 
ــا  ــت عنه ــة انفصل ــا أراٍض إيراني ــة بوصفه بضــّم األراضــي األذربيجاني
بفعــل السياســات االســتعمارية، كمــا أغلقــت الُســلطات فــي أذربيجــان 
ــل املرشــد علــي خامنئــي وحســينية فــي العاصمــة باكــو. ثُــم  مكتــب ممثِّ
ــورت ردود فعــل أذربيجــان علــى التصعيــد اإليرانــي، بإجــراء منــاورة  تطَّ
ت  واســعة وجديــدة مــع تركيــا فــي منطقــة »نخجــوان« احلدوديــة، اســتمرَّ

ة 4 أيــام. ملــدَّ

ثانًيا: دوافع التصعيد اإليراني-األذربيجاني

الت اجليوسياسية وإعادة تشكيل مفهوم األمن اإلقليمي: 1. التحوُّ
ال ميكــن عــزل التطــوُّرات اإلقليميــة والدوليــة عــن التصعيــد اإليرانــي-

السياســية حــول  الراهنــة؛ فاألوضــاع  املرحلــة  األذربيجانــي، خــال 
يــات  البلديــن تبــدو قيــد عمليــِة تغييــٍر حتمــل فــي طّياتهــا ُفرًصــا وحتدِّ
أساســية، فهناك االنســحاب األمريكي من أفغانســتان الذي ترك خلفه 
فراًغــا دفــع بالسياســات اإلقليميــة ُقُدًمــا، ويستشــرف البلديــن متوُضًعــا 
جديــًدا ضمــن الترتيبــات اإلقليميــة القادمــة، لتأمــن مكتســباتهما. مــن 
هاتهــا شــرًقا، وحجــز مكانــة  جانبهــا، اجّتهــت إيــران إلــى تعزيــز توجُّ
ــط لعاقــات إســتراتيجية مــع  مــة شــنغهاي، وتخطِّ جديــدة فــي منظَّ
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الصــن وروســيا، فــي حــن وثَّقــت أذربيجــان حليــف الواليــات املتحــدة 
كات طهــران  ــة حتــرُّ ــا وباكســتان؛ ملوازن فــي املنطقــة عاقتهــا مــع تركي

وتهديــد روســيا.
ــاورات الباكســتانية-التركية-األذربيجانية  فــي هــذا الســياق، جــاءت املن
ة بوصفهــا تخالــف  فــي بحــر قزويــن، والتــي اعترضــت عليهــا إيــران بشــدَّ
اتفاقيــات دوليــة متنــع أّي حضــور عســكري لدولــة أجنبيــة فــي ميــاه 
ــب إيــران ألّي خلــل مبيــزان الُقــوى مــع جارتهــا  بحــر قزويــن، حيــث تتحسَّ
ودميغرافيــة  جيوسياســية  تداعيــات  مــن  لذلــك  مــا  مــع  الشــمالية، 

ــة. واقتصادي
باملقابــل، فــإنَّ أذربيجــان تريــد أن تضــع نفســها فــي قلــب التواُزنــات 
اإلقليميــة الراهنــة، مبــا ميكنهــا مــن االحتفــاظ مبكتســباتها بعــد حتريــر 
إقليــم كارابــاخ، مــن خــال حتالُفــات إقليميــة مؤثِّــرة، خصوًصــا فــي 
ــى  ــب باســتعادة أذربيجــان لســيادتها عل ــر املُرحِّ ــران غي ــل موقــف إي ِظ
اإلقليــم وهزميــة أرمينيــا، واقتــراب تركيــا أكثــر فأكثــر مــن حــدود إيــران 

الشــمالية وامتــاك ورقــة ضغــط عنــد حدودهــا الشــمالية.
ــش هــذا التحالُــف التركــي- مــن جهــة ثانيــة، تخشــي إيــران مــن أن يهمِّ

ز مــن مكانــة  الباكســتاني-األذربيجاني مــن دورهــا، فــي الوقــت الــذي يعــزِّ
ونفــوذ أهــّم منافســيها اإلقليميــن- باكســتان وتركيا- حــول ُكتلة جغرافية 
ــّد مــن نقــاط التمــاّس بــن نفــوذ تركيــا فــي شــمال العــراق،  كبيــرة متت
ــى احمليــط الهنــدي مــع نهايــة حــدود باكســتان وإيــران، فيمــا يبــدو  وحتَّ
ــه أذربيجــان وأفغانســتان  ــران تلعــب في ــرة لنفــوذ إي ــق كبي ــة تطوي عملي
ل هــذا التحالُــف  حلقــة الوصــل بــن نفــوذ باكســتان وتركيــا، وقــد يشــكِّ
تهديــًدا أكبــر، فــي حــال انضــّم اخلليــج إلــى هــذا احللــف، وبالفعــل 

ــرات حــول إمكانيــة ذلــك، وال ســيَّما فــي أفغانســتان. بــدأت مؤشِّ
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2. ممّر نخجوان وتعاُظم دور تركيا:
ويســِبق هــذه التطــوُّرات العاقة التاريخيــة املتوتِّرة بن اجلارتن إيران 
وأذربيجــان، لكــن عــاد الصــراع إلــى الواجهــة مــن جديــد، بعدمــا نــصَّ 
ــع بــن روســيا وأذربيجــان  اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي كارابــاخ، املُوقَّ
وأرمينيــا، والــذي نــصَّ علــى إنشــاء ممــّر جديــد يربــط بــن أذربيجــان 
وناختشــيفان )جمهوريــة ذات ُحكــم ذاتــي تتبــع أذربيجــان(، مــع مــا 
يــات إليــران. فبالنســبة  يعنيــه ذلــك مــن ُفــرص ألذربيجــان وتركيــا وحتدِّ
إليــران، فــإنَّ هــذا املمــّر ســوف ينهــي أّي حــدود مباشــرة إليــران مــع 
ــة فــي فضــاء إيــران  ــا، كمــا يحمــل هــذا التغييــر حتــوُّالت مهمَّ أرميني
الشــمالي، فاملمــّر لــه دور مهــم فــي ربــط تركيــا ببلــدان العالــم التركــي 
ــا  ــا فضــاًء اقتصادًيّ ــك منحه ــر أذربيجــان، وكذل )آســيا الوســطى( عب
ــح  ــل لصال ــا، فــي حتــوُّل جيوسياســي واقتصــادي وجتــاري هائ موازًي
تركيــا، وال ســّيما أنَّ هــذا املمــّر يقــع علــى طريــق احلريــر التاريخــي، 
ومينــح تركيــا ُفرصــة فــي املشــروعات الدوليــة العماقــة، التــي تتنافس 
فــي املنطقــة. ومــن منظــور االتصــال األوراســي، ميكــن أن يصبــح ممــّر 
ناختشــيفان جــزًءا مــن ممــّرات النقــل بــن الشــمال واجلنــوب والشــرق 

والغــرب، التــي مُتــّر عبــر جنــوب القوقــاز.
ــه: إنَّ أّي  ــال في ــا ق ــي بياًن ــان اإليران ــم ســبب إصــدار البرمل ــا يُفَه وُهن
ــا  تغييــرات فــي حــدود الــدول املجــاورة فــي دول املنطقــة تَُعــدُّ خّطً
كات العســكرية اإليرانيــة  أحمــًرا إليــران، ويُفَهــم كذلــك مــن التحــرُّ
جهــة احلــدود، وظهــور الفــت للحــرس الثــوري علــى احلــدود وظهــور 
ا  ى »حســينيون«، فيمــا يبــدو رّدً جماعــة شــيعية أذربيجانيــة حتــت ُمســمَّ

كات أذربيجــان. ــى حتــرُّ عل
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 خريطة )1( ممّر ميغري الرابط
بن أذربيجان وناختشيفان قرب حدود إيران

املصــدر: إســماعيل جمــال، هــذه مكاســب تركيــا اإلســتراتيجية مــن وصولهــا آلســيا الوســطى عبــر ممــر 
//:https ،ناختشــيفان بعــد »انتصــار كارابــخ«، )3 ديســمبر 2020م(، تاريــخ االطــاع 4 أكتوبــر 2021م

.3a9jnRy/ly.bit

ـا كانــت تركيــا قــد دفعــت أثنــاء معركــة حتريــر كارابــاخ بعناصــر  وملَـّ
أجنبيــة مــن ســوريا للمشــاركة فــي القتــال، فــإنَّ إيــران لديهــا شــكوك 
ــى الدعــم، وبالتالــي قــد  فــي أنَّ هــذه العناصــر ال تــزال موجــودة وتتلقَّ
ــط الســتخدامهم فــي إطــار حــرب بالوكالــة مــع  يكــون هنــاك مخطَّ
إيــران؛ مــن أجــل الضغــط عليهــا فــي ملّفــات إقليميــة أُخــرى، كامللــف 

ــي. الســوري أو األفغان
3. مخــاوف إيــران مــن التأثيــر علــى حركــة جتارتهــا مــع أرمينــا وفضــاء 

أوراســيا:
ل منــو صــادرات  فــي فضــاء أوراســيا، حتــوز أرمينيــا علــى أعلــى معــدَّ

https://bit.ly/3a9jnRy
https://bit.ly/3a9jnRy
https://bit.ly/3a9jnRy
https://bit.ly/3a9jnRy
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ــد الطريــَق مليــزٍة تناُفســية للمنتجــات اإليرانيــة،  قتــه إيــران؛ مــا مهَّ حقَّ
مقارنــًة بتلــك القادمــة مــن تركيــا، وهــي الدولــة التــي كانــت تهيمن على 
الســوق األرمينيــة قبــل تنفيــذ االتفاقيــة التفضيليــة بــن إيــران واحتــاد 
أوراســيا. فاملاحــظ أنَّ الصــادرات اإليرانيــة إلــى أرمينيــا كانــت تســيُر 
فــي اجتــاٍه تصاُعــدي ثابــت، حيــث تضاعفــت من عــام 2016م إلى عام 
2019م، ووصلــت تقريًبــا إلــى حجــم الصــادرات اإليرانيــة إلــى روســيا، 
ــا  ــة أرميني ي ــٌم يعكــس أهمِّ ــي، وهــو رق ل 39.71% مــن اإلجمال ــدَّ مبع
املتزايــدة إليــران علــى مــدى الســنوات األربع املاضيــة؛ و»معظم التباُدل 
ــرات واألســمنت  التجــاري يتألَّــف مــن الفواكــه واخلضــروات واملكسَّ
ومنتجــات املعــادن احلديديــة واملنتجــات البتروليــة والغــاز الطبيعــي 
املُســال«، فبينمــا انخفضــت إجمالــي الــواردات اإليرانيــة إلــى النصــف 
ًة تقريًبــا. تقريًبــا مــع دول احتــاد أوراســيا، لكــن ظلَّــت أرمينيــا مســتقرَّ

يــة كبيــرة، وجتُدر  ومتثِّــل صــادرات إيــران مــن الطاقــة إلــى أرمينيــا أهمِّ
يــة إيــران ألرمينيــا؛ إذ متثِّــل روســيا أكبــر شــريك  اإلشــارة ُهنــا إلــى أهمِّ
ــع، نــرى أيًضــا أنَّ الســلع اإليرانيــة  جتــاري ألرمينيــا، كمــا هــو متوقَّ
ــواردات  ــة فــي ال ــع املاضي ــة الرابعــة فــي الســنوات األرب ــت املرتب احتلَّ
األرمينيــة، إذ بلغــت مــا يقــُرب مــن 325 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 
2019م، وقــد ســلَّط الرئيــس اإليرانــي الســابق حســن روحاني، الضوء 
ــة، فــي لقــاء ثُنائــي جمعــه  يــة هــذه العاقــة التجاريــة اخلاصَّ علــى أهمِّ
ــة االحتــاد االقتصــادي  مــع الرئيــس األرمينــي أرمــن سركيســيان بقمَّ
األوراســي فــي يريفــان، حيــث قــال: »متتلــك جمهورية إيران اإلســامية 
ــل الطاقــة  ــدرات فــي مجــاالت مختلفــة، مث ــد مــن الُق ــا العدي وأرميني
واملــرور العابــر والســياحة والصناعــة، الســتخدامها مبــا ينســجم مــع 
ــده رئيــس الــوزراء األرمينــي نيكــول  مصلحــة الشــعبن«، وهــذا مــا أكَّ
ــاز الطبيعــي  ــران مصــدٌر ُمســتدام للطاقــة والغ ــًا: »إي باشــينيان، قائ
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ــا( تريــد متديــد اتفاقيــة مقايضــة الغــاز  ــا، وإنَّ بــاده )أرميني ألرميني
بالكهربــاء مــع إيــران حّتــى عــام 2040م«.

4. عالقة أذربيجان بالواليات املتحدة وإسرائيل:
ة مزعزعــة الســتقرار  ل أذربيجــان إلــى قــوَّ تخشــى إيــران مــن أن تتحــوَّ
ــا للواليــات املتحــدة فــي  ــا مهّمً ــّد أذربيجــان حليًف إيــران، فمــن ِجهــة تَُع
منطقــة القوقــاز، وميثِّــل إغــاق الُطــرق أمــام الشــاحنات اإليرانيــة 
ــى الصفــر،  ــرة إل ــا ووصــول عــدد الشــاحنات العاب ــى أرميني املّتِجهــة إل
ضغًطــا كبيــًرا علــى إيــران فــي ِظــل العقوبــات، وتهديــًدا إلســتراتيجيتها 
التــي تعتمــد علــى دول اجلــوار؛ مــن أجــل التحايل على القيــود املفروضة 
علــى صادراتهــا، ويُصــّب ذلــك بطبيعــة احلــال فــي صالــح الواليــات 
املتحــدة، خصوًصــا قبــل العــودة إلــى طاولــة املفاوضــات فــي فيينا بشــأن 

إحيــاء االتفــاق النــووي.
كمــا متثِّــل عاقــة أذربيجــان الوطيــدة بإســرائيل هاجًســا أمنًيــا إليــران، 
وال ســّيما فــي ِظــل العاقــات األمنيــة والعســكرية والوجــود اإلســرائيلي 
بعــد  خصوًصــا  الشــمالية،  جارتهــا  فــي  والعســكري  االســتخباراتي 
الهجمــات املتزايــدة ضــّد أهــداف إيرانيــة خــال الســنوات املاضيــة، 
ووجــود اختــراق إســرائيلي واســع النطــاق للداخــل اإليرانــي، أســفر عــن 
مقتــل العالــم النــووي اإليرانــي محســن فخــرى زاده، والهجــوم علــى 
منشــأة نطنــز النوويــة وإحــداث أضــرار بالغــة بهــا، والهجــوم علــى بعــض 
ية، التــي تُشــّك  مقــّرات احلــرس الثــوري، وغيرهــا مــن العمليــات الســرِّ
بوا إلــى داخــل الباد  ــت مــن خــال تعــاون مــع ُعمــاء تســرَّ إيــران أنَّهــا متَّ
عبــر احلــدود مــع اجليــران. وتتزايــد مخــاوف إيــران فــي ِظــل التهديدات 
اإلســرائيلية املتواصلــة باســتهداف البرنامــج النــووي اإليرانــي، وترجيــح 
اســتخدام إســرائيل األراضــي األذربيجانيــة لضــرب املنشــآت النوويــة.
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 وفــي هــذا الســياق، قــال وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي أميــر عبــد اللهيــان 
أثنــاء لقــاٍء لــه مــع الســفير األذربيجانــي اجلديــد فــي 30 ســبتمبر: »ال 
ــي  ــا القومــي للنظــام الصهيون نتســامح مــع وجــود ونشــاط ضــّد أمنن
بالُقــرب مــن حدودنــا، وســنّتِخذ أّي إجــراء ضــروري فــي هــذا الصدد«.
وبينمــا لــم ينــَس األذربيجانيــون املوقــف اإليرانــي املؤيِّــد لســيطرة 
أرمينيــا علــى إقليــم كارابــاخ؛ بســبب مخاوفهــم مــن التطلُّعــات القوميــة 
ــران  ــّكان إي ــن ُس ــن م ــي 10 ماي ل حوال ــي تشــكِّ ــة الت ــة األذري لألقلِّي
البالــغ عددهــم 83 مليــون نســمة، فــإنَّ حتريــر إقليــم كارابــاخ أثــار 
مــن جديــد مطالــب وطموحــات األقلِّيــة األذربيجانيــة التــي تقُطــن 
شــمال إيــران، وتنُظــر إيــران إلــى هــذه املطالبــات بحساســية، فــي ِظــل 
ــي التطــوُّرات  ــي جِتــد ف ــز واألطــراف، الت ــن املرك ــة ب ــرات العاق توتُّ
ــا  الراهنــة علــى حــدود إيــران املختلفــة ُفرصــة للدفــع مبطالبهــا ُقُدًم
نحــو األمــام، حيــث هنــاك مطالــب مماثلــة مــن البلــوش مــع حــدود 
باكســتان وأفغانســتان، ومطالــب ُكرديــة وعربيــة ِجهــة الغــرب والشــمال 
الغربــي، وجميعهــا نقــاط ضعــف قــد تضغــط بهــا هــذه الُقوى املنافســة 

علــى إيــران؛ إلضعافهــا ونقــل املعركــة معهــا إلــى الداخــل.

ثالًثا: التداعيات على إيران

ــع أن تتســبَّب هــذه األزمــة فــي إدخــال إيــران إلــى دّوامــة  مــن املتوقَّ
يــات جديــدة، أبرزهــا: حتدِّ
1. مزيد من الُعزلة إليران:

مــن شــأن التصعيــد اإليراني-األذربيجانــي تكثيــف الضغــوط وتكديــس 
يــات علــى الداخــل اإليرانــي؛ لكــون إيــران تعانــي باألســاس مــن  التحدِّ
ُعزلــة دوليــة ضاغطــة وأوضــاٍع اقتصاديــة صعبــة، أفــرزت احتجاجــات 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1526600-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
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شــعبية حاشــدة ومتواليــة؛ نتيجــة لتــردِّي األوضاع املعيشــية واحلياتية، 
بفعــل العقوبــات املترتبة علــى طموحاتها النووية ومغامراتها اخلارجية 

اتهــا العدوانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول. وتدخُّ
يات: 2. إثارة قضية األقلِّ

الِعرقيــة  النزعــة  اجلارتــن  بــن  املتصاعــد  الصــراع  هــذا  يُوِقــظ 
ــران، الذيــن ســبق أن خرجــوا فــي تظاهــرات  ــة فــي إي ــة األذري لألقلِّي
داعمــة ألذربيجــان فــي نزاعهــا ضــّد أرمينيــا علــى إقليــم كارابــاخ، 
مــا قــد يُحــِدث فوضــى ِعرقيــة شــمال غــرب إيــران علــى نحــو يفاقــم 
يــات الداخليــة  تكلُفــة املواجهــة مــع أذربيجــان، ويزيــد مــن حجــم التحدِّ

واخلارجيــة التــي تواجههــا إيــران.
3. تطويق إيران من مختلف حدودها:

يفتــح التصعيــد املتبــادل بــن اجلارتــن جبهــة صــراٍع جديدة تســهُم في 
تطويــق إيــران بدائــرة أزمــات وتركــة تعقيــدات ثقيلــة، كونهــا تزيــد مــن 
خنــق إيــران وتكبيلهــا باألزمــات مــن اجتاهــات عديــدة، وبذلــك باتــت 
إيــران فــي قلــب دائــرة أزمــاٍت وخافــات. فعلــى حدودهــا الغربيــة، 
ــات أمنيــة واقتصاديــة وسياســية  يأتــي العــراق الــذي يعانــي مــن حتديَّ
معقــدة، وعلــى حدودهــا الشــرقية، تقــف أفغانســتان كســاحة جديــدة 
للصــراع اإلقليمــي والدولــي منــذ االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان 

وســيطرة حركــة طالبــان علــى احُلكــم.
ــدة  ــة صــراع جدي ــي أذربيجــان كحلق ــا الشــمالية، تأت ــى حدوده  وعل
مــع إيــران تُصــّب فــي صالــح تطويــق إيــران بدائــرة صراعــات وأزمــات 
ــا بقيــة الــدول األُخــرى  )انظــر: الشــكل املرســوم علــى اخلريطــة(، أمَّ
ــا يســود عاقاتهــا مــع إيــران الصــراع بُحكم اّتســاع  املجــاورة إليــران، إمَّ
دائــرة اخلافــات علــى ســاحات نفــوذ، مثــل تركيــا، أو أنَّ عاقاتهــا مــع 
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إيــران مقطوعــة، مثــل اململكــة العربيــة الســعودية فــي اجلهــة الغربيــة 
للخليــج العربــي، ومــن ثــمَّ بــداًل مــن أن تخــرج إيــران خــارج حدودهــا 

لتطويــق منافســيها وخصومهــا، باتــت تقــع فــي قلــب طــوق مــن األزمات 
ــة حدودهــا. والصراعــات علــى كافَّ

4. منح ُفرصة للواليات املتحدة وإسرائيل للضغط على إيران:
تصعيد الصراع اإليراني مع أذربيجان من شــأنه تعميق واّتســاع دوائر 
وســاحات الصــراع مــع الُقــوى اإلقليميــة والدوليــة املناِفســة إليــران فــي 
ــات  ــا وإســرائيل والوالي ــة املختلفــة، وال ســّيما تركي املناطــق اجلغرافي
املتحــدة األمريكيــة، فــي توقيــٍت تواجــُه فيــه إيــران تهديــدات عديــدة 
ـى فــي الضربــات اإلســرائيلية  فــي ســاحات النفــوذ اإلقليميــة، تتجلَـّ
ــزات امليليشــياوية فــي ســوريا والعــراق وغيرهــا، مــع  رة للتمرُك املتكــرِّ
تنامــي ُهــوة التباينــات الروســية-اإليرانية في الســاحة الســورية؛ نتيجَة 
تعــاُرض املصالــح، فضــًا عــن الُعزلــة الدوليــة والضغــوط األمريكيــة 

لتحســن الشــروط التفاُوضيــة فــي مفاوضــات فيينــا املرتقبــة.
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وكذلــك يتيــح التصعيــد اإليراني-األذربيجانــي مســاحة أوســع للتحرُّك، 
وُفرصــة جديــدة للضغــط علــى إيــران وتطويقهــا وتكبيلهــا مبزيــٍد مــن 
ــًة إســرائيل  ــران باخلصــوم، خاصَّ ــم إي ــن تِصفه ــل َم ــن ِقبَ ــات م األزم
ي الــذي  والواليــات املتحــدة، ومــن ثــمَّ ميكــن االســتفادة مــن التحــدِّ
مُتــّر بــه إيــران، وحتويلــه كُفرصــة لصالــح تعظيــم الشــروط التفاُوضيــة 
األمريكيــة مــع إيــران بالنســبة للمفاوضــات املعلَّقــة فــي فيينــا إلحيــاء 
ع هــذه الظــروف  االتفــاق النــووي. ومــن ناحيــة أُخــرى، ميكــن أن تســرِّ
مــن تقبُّــل إيــران ملناقشــة القضايــا العميقــة بينهــا وبــن اململكــة العربية 
الســعودية، بشــكل إيجابــي، خــال املفاوضــات اجلاريــة فــي بغــداد 

علــى امللفــات العالقــة بــن البلديــن املؤثِّريــن فــي قضايــا املنطقــة.
5. إحباط سياسة إستراتيجية التعاون مع دول اجلوار:

يقيِّــد هــذا الصــراع أيًضــا مــن حريــة حركــة إيــران فــي االلتفــاف علــى 
ــى  ــي عل ــاد اإليران ــة االعتم ــن فاعلي ــّد م ــة، ويِح ــات االقتصادي العقوب
ــمَّ  ــن ث ــم اخلارجــي، وم ــط للعال ــر النِّف ــادة تصدي ــي إع دول اجلــوار ف
ــى  ــران، عل ــى إي ــة عل ــات االقتصادي عــدم التخفيــف مــن وطــأة العقوب
نحــو يفاقــم مــن خــروج االحتجاجــات احلاشــدة احتجاًجــا علــى تفاُقــم 

ســوء األوضــاع املعيشــية.

رابًعا: مآلت التصعيد بين ِخياَري المواجهة والتهدئة

ها التناُفس اإلقليمي،  على ضوء مجموعٍة من العوامل احمليطة بالبلدين، وأهمَّ
وإعادة هيكلة مفهوم األمن اإلقليمي، وتقاطع املصالح االقتصادية، والتهديدات 
د اجّتاهات التصعيد اإليراني-األذربيجاني  األمنية والدميغرافية، سوف تتحدَّ
خال املرحلة املقبلة، والتي قد تتراوح بن ثاثة اجّتاهات رئيسة، هي: االجّتاه 

نحو املواجهة العسكرية، أو التصعيد دون املواجهة، أو التهدئة واالحتواء.
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ل: املواجهة العسكرية.   االجّتاه األوَّ
يُفَهــم مــن احتمــال املواجهــة العســكرية، أنَّ الطرفــن ســيواصان 
ــا وأذربيجــان  ــد إعــان تركي ــة، وال ســّيما بع ــد الراهن ــة التصعي عملي
كات اإليرانيــة،  ا علــى التحــرُّ تنظيــم منــاورات عســكرية مشــتركة رّدً
إلــى تفاُقــم األوضــاع وتدهــُور العاقــات،  يــؤدِّى  الــذي قــد  األمــر 
وبالتالــي الدخــول فــي مواجهــة مفتوحــة علــى حــدود البلديــن، قــد 

ــًا مــن ُقــوى إقليميــة ودوليــة أُخــرى. تشــمل تدخُّ
الت التناُفس/الصــراع الدولــي  ز مــن هــذا الســيناريو، تزايُــد معــدَّ يعــزِّ
واإلقليمــي، الــذي بــدأ يّتِخــذ شــكل حتالُفــات ذات طابــع عســكري، فــي 
ِظــل مرحلــة حِرجــة مُيــّر بهــا اإلقليــم، تســعى فيهــا األطــراف لتثبيــت 
مكتســباتها اجليوسياســية وتعظيــم مصاحلهــا األمنيــة واالقتصاديــة، 
فضــًا عــن االســتعداد لعمليــة حتريــك جغرافــي وقانونــي للحــدود بناًء 
د وحــدة وســامة  علــى املعطيــات الدميغرافيــة؛ األمــر الــذي قــد يهــدِّ
بــن  االنفصاليــة  املطالــب  مــن  مزيــًدا  ويثيــر  اإليرانيــة،  األراضــي 
األقلِّيــات فــي إيــران، وكذلــك حرمــان إيران من احلركــة في الفضاءات 
اإلقليميــة املتاحــة والتــي تســاعدها فــي موازنــة الضغــوط الغربية، كما 
هــو احلــال فــي ممــّر ميغــري الــذي يفصــل بــن إيــران وأرمينيــا، وُرمبــا 
يــة  يعرقــل وصولهــا بساســة إلــى فضــاء أوراســيا، الــذي اكتســب أهمِّ
ــة التجــارة احلــرة  ــة بعــد توقيــع اتفاقي كبيــرة خــال الســنوات املاضي
ــره هــذا »الكوريــدور« مــن مكاســب  ــا يوفِّ بــن اجلانبــن، فضــًا عمَّ
ــا ُفرًصــا للتواُصــل  ــح أمامه ــران، ويفت ــا منافــس إي إســتراتيجية لتركي
مــع امتداداتهــا القوميــة فــي القوقــاز وآســيا الوســطى، بجانــب ُفــرص 
دة قــد تعرقــل محاولــة إيــران التموُضــع  اقتصاديــة وسياســية متعــدِّ
كجســر إســتراتيجي للممــّرات التجاريــة الدوليــة، وال ســيَّما الصينيــة، 
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الشــمالية،  حدودهــا  علــى  املكثَّــف  إســرائيل  حضــور  عــن  ناهيــك 
وإعطــاء إســرائيل امتيــاًزا لتوجيــه ضربــة عســكرية للمنشــآت النوويــة 
اإليرانيــة، فــي ِظــل حــرص إســرائيل علــى حرمــان إيــران مــن امتــاك 

الســاح النــووي.
إضافــة إلــى ذلــك، قــد تّتِجــه إيــران وأذربيجــان إلــى املواجهــة، مــع 
علــى حدودهــا  العســكري  لتعزيــز وجودهــا  إيــران  اجّتــاه  احتمــال 
ــًبا للتهديــدات الراهنــة، وُرمّبــا  مــع أذربيجــان، وحشــد قّواتهــا حتسُّ
اجّتاههــا إلــى اســتخدام أحــد أذُرعهــا التابعــة للحــرس الثوري للنشــاط 
علــى حــدود أذربيجــان. وفــي هــذا الصــدد، تفيــد بعــض التقاريــر 
بظهــور مليليشــيا »حســينيون« الشــيعية كــذراع للحــرس الثــوري فــي 
هــذه املنطقة،حيــث قــد تقــوم هــذه امليليشــيا أو غيرهــا مــن العناصــر 
االســتخباراتية بعمليــات تخريبيــة؛ للضغــط علــى أذربيجــان فيمــا 
يُخــص احلضــور اإلســرائيلي علــى حدودهــا مــع إيــران، وُرمّبــا يشــتعل 
فتيــل احلــرب فــي أّي حلظــة؛ نتيجــَة ســوء تقديــٍر ميدانــي، أو محاولــة 
أيٍّ مــن الطرفــن، وال ســيَّما إيــران، تصديــر جــزء مــن أزمتهــا الداخلية 
للخــارج عبــر مواجهــة عســكرية تُوِقــف معهــا تدهــُور شــرعية النظــام 
ــا شــعبًيّا  ــي تواجــُه غضًب فــي الداخــل، وال ســيَّما حكومــة رئيســي الت

ــة. وأزمــات متنامي
االجّتاه الثاني: التصعيد دون املواجهة.  

ــل أيًضــا اســتمرار اجلانبــن اإليرانــي واألذربيجانــي فــي   مــن احمُلتَم
ــة األصعــدة؛ لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األهــداف  التصعيــد علــى كافَّ
ــى  ــد، دون اللجــوء إل ــب ُكّل طــرف مــن وراء التصعي ة مــن جان ــوَّ املرُج
ســيناريو الدخــول فــي املواجهــات املســلَّحة املباشــرة )احلــرب(. فعلــى 
الكاميــة  احلــرب  اســتمرارية  احمُلتَمــل  مــن  السياســي،  الصعيــد 

https://www.alarabiya.net/iran/2021/10/03/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-
https://www.alarabiya.net/iran/2021/10/03/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-
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والتصريحــات االســتفزازية مــن قــادة وُصنــاع قــرار الدولتــن، وتعميــق 
أذربيجــان حتالُفهــا مــع تركيــا وباكســتان، فــي مقابــل جلــوء إيــران 
أذربيجــان، وقــد  أرمينيــا ضــّد  مــع  تنامــي وتعزيــز عاقاتهــا  إلــى 
تلجــأ الدولتــان أو إحداهمــا إلــى تقــدمي شــكاٍو فــي مجلــس األمــن 
فــي  أذربيجــان  ستســتِمّر  االقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى  الدولــي. 
ــة، مــن  ــة التجــارة اإليراني ــى حرك ــق عل ــا الطري ــل إغاقه ــا ب تضييقه
ــر  ــة مــن املعب خــال تشــديدها وتصفيرهــا مــرور الشــاحنات التجاري
احلــدودي األذربيجاني-اإليرانــي نحــو أرمينيــا والفضــاء اجلغرافــي 
الواســع حتَّــى العمــق اآلســيوي واألوروبــي، وهــذا مــن شــأنه مضاعفــة 
التأثيــرات الســلبية علــى االقتصــاد اإليرانــي، فــي توقيــٍت تتعــرَّض فيــه 
ــا إليــران فــي اســتمرارية  إيــران لعقوبــات قاســية، وســيكون دافًعــا قوًيّ
ــد  ــف بدورهــا عــن التصعي ــن تتوقَّ ــي ل ــد ضــّد أذربيجــان، الت التصعي

ــران. ضــّد إي
وعلــى الصعيــد العســكري، قــد تســتِمّر إيــران فــي مناوراتهــا العســكرية 
ُقرب احلدود األذربيجانية بكثافة شديدة، مع حشد اجلنود واملقاتلن 
ُقــرب احلــدود األذربيجانيــة بذريعــة حقهــا فــي إجــراء املنــاورات، كمــا 
ا  قــد تســتِمّر أذربيجــان فــي تنظيــم املنــاورات العســكرية مــع تركيــا رًدّ
علــى اســتمرارية املنــاورات اإليرانيــة، وقــد يلجــأ احلــرس الثــوري إلــى 
الضربــات احملــدودة لبعــض األهــداف األذربيجانيــة، بنفــس األســلوب 
الــذي تتبعــه إيــران ضــّد خصومهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، مــن 
بعينهــا، حســب إســتراتيجية  الضربــات احملــدودة ألهــداٍف  خــال 
يــات  ــات مــا بــن احلــروب، وهــو مــا يتناســب والُقــدرات والتحدِّ عمليَّ

التــي تواجههــا إيــران علــى الصعيديــن الداخلــي واخلارجــي.
وقــد يلجــأ اجلانبــان اإليرانــي واألذربيجانــي لهــذا الســيناريو بالنظــر 
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يــة والبشــرية، التــي تفرضهــا املواجهــات  إلــى التكلُفــة العاليــة، املادِّ
ــات  ــي مواجه ــذ الدخــول ف ــران حتبِّ ــا إي ــن، ف ــى اجلانب املســلَّحة عل
يــات الداخليــة )ســوء األوضــاع  مســلَّحة مفتوحــة، بالنظــر إلــى التحدِّ
االقتصاديــة  العقوبــات  بفعــل  يــة  والصحِّ واملعيشــية  االقتصاديــة 
النوويــة  نتيجــة طموحاتهــا  الدوليــة  )الُعزلــة  وكورونــا( واخلارجيــة 
اتهــا اإلقليميــة(، ومخاوفهــا علــى ضيــاع  ومغامراتهــا اخلارجيــة وتدخُّ
تكلُفــة الُفرصــة البديلــة، فدخولهــا فــي حــرب مــع أذربيجــان ســيُِفقدها 
حصــد مكتســباتها وأرباحهــا فــي ســاحات النفــوذ في الشــرق األوســط 
متهــا إيــران فــي العــراق  يــة والبشــرية التــي قدَّ نظيــر األثمــان املادِّ
ضــت التمركــزات  وســوريا ولبنــان واليمــن ملــّد نطــاق نفوذهــا، فقــد تعرَّ
امليليشــياوية واإليرانيــة فــي ســوريا والعــراق ملئــات الضربــات والغارات 
اإلســرائيلية واألمريكيــة دون أن يدفــع ذلــك إيــران للدخــول فــي حــرٍب 
ــردود غيــر  ــران عقبــى قيامهــا ب ــم إي مباشــرة مــع إســرائيل، التــي تعل
محســوبة، فقــد وصــل األمــر حلــّد قتــل الواليــات املتحــدة مهنــدس 
النفــوذ اإليرانــي اإلقليمــي اجلنــرال قاســم ســليماني فــي العــراق، ولــم 
ــات احملــدودة، إلدراك  ــران لســليماني ســيناريو الضرب ــأر إي يتجــاوز ث
ــى  ــر عل ــاٍت مفتوحــة، التأثي ــي مواجه ــران أنَّ مــن شــأن الدخــول ف إي
بقــاء النظــام اإليرانــي ذاتــه، وهــو األولويــة إليــران، كمــا تــدرك إيــران 
ــة دخــول أطــراف عديــدة مــع  حــال قيــام مواجهــات مســلَّحة بحتميَّ
أذربيجــان، حيــث كان للســاح اإلســرائيلي دور كبيــر فــي تغيُّــر ميــزان 
ة لصالــح أذربيجــان فــي حربهــا مــع أرمينيــا وكســب احلــرب،  القــوَّ
كمــا أنَّ أذربيجــان لــم حتبِّــذ أيًضــا الدخــول فــي ســيناريو احلــرب مــع 
إيــران، نتيجــة اقتصادهــا املُنَهــك بعــد خروجهــا مــن حــرب مــع أرمينيــا 

قبــل أقــّل مــع عــام تقريًبــا.



التصعيد اإليراني-األذربيجاني: الدوافع والتداعيات واّتجاهات المستقبل 20

االجّتاه الثالث: التهدئة واالحتواء.  
يُقَصــد بــه جلــوء إيــران وأذربيجــان إلــى خفــض التصعيــد، والعمــل مــن 
ــات الحتــواء التصعيــد، ســواًء بصــورة ثنائيــة، أو مــن  خــال إيجــاد آليَّ
خــال وســاطة ُقــوى إقليميــة أو دوليــة، وصــواًل إلــى تفاُهمــات جوهرية 
ــد لتســويٍة للخافــات مبــا يضمــن  ــف مــن مخــاوف الطرفــن، ومتهِّ تخفِّ
مصالــح ُكّل طــرف، وحتــُول دون اســتمرار التصعيــد الراهــن، ودون 

وصولــه إلــى نقطــة الاعــودة.
ــل  ين لتحمُّ قــد يدعــم هــذا االجّتــاه، أنَّ ِكا الطرفــن غيــر مســتعدِّ
ــا مــن حــرب حتريــر إقليــم  تكلُفــة احلــرب، فأذربيجــان خرجــت حديًث
ــا تســميه حــرب اقتصاديــة تشــّنها الواليــات  كارابــاخ، وإيــران تعانــي ممَّ
املتحــدة والغــرب ضّدهــا، ولديهــا عجــز هائــل فــي امليزانيــة وأوضــاع 
ــة، واحتجاجــات داخليــة متصاعــدة، فضــًا عــن ذلــك  معيشــية كارثي
ال تــزال اإلجــراءات املُّتَخــذة علــى احلــدود مــن اجلانبــن فــي حــدود 
الســيطرة، وال تــزال تأتــي فــي إطــار الــردع املتبــادل وال حتمــل طابًعــا 
ــل أيٌّ مــن البلديــن تكلُفــة خــوض معركــة قــد  ــا، وُرمّبــا ال تتحمَّ هجومًيّ
د  ــات إقليميــة ودوليــة قــد تهــدِّ يــات، وتســمح لتدخُّ تفاِقــم مــن التحدِّ
بقــاء أيٍّ مــن النظامــن، أو تهديــد ســيادة أراضيهمــا ووحدتهمــا، 
الغــرب  مــع  كبيــر  لديــه عــداءٌ  الــذي  اإليرانــي،  النظــام  وال ســيَّما 
والواليــات املتحــدة، وكذلــك مــع عــدد مــن الُقــوى اإلقليميــة، التــي قــد 
جتــد فرصــة لتذكيــة الصــراع وتأجيجــه لفــرض مزيــد مــن الضغــوط 
واحلصــول علــى مكاســب أو تنــاُزالت جوهريــة، وال ســيَّما مــن جانــب 
إيــران التــي تســاومها الواليــات املتحــدة والغــرب والُقــوى اإلقليميــة 
مــن أجــل إحيــاء االتفــاق النــووي وتقدميهــا تنــاُزالت تُخــص الســلوك 
اإلقليمــي واألنشــطة التخريبيــة خــارج احلــدود والبرنامــج الصاروخي، 
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كمــا أنَّ هنــاك مســاٍع إقليميــة مــن أجــل احتــواء اخلافــات وتســويتها 
قبــل أن تتفاقــم، حيــث هنــاك دعــواٌت الجتماعــات علــى مســتوى وزراء 
اخلارجيــة فــي البلديــن، وإذا مــا جنحــت فإنَّهــا ستُســِهم فــي تخفيــف 

ــر واحتــواء التصعيــد الراهــن. التوتُّ
ومــع أنَّ التصعيــد يظهــر فــي خلفيتــه تناُفــس وصــراع تركي-إيرانــي، 
ــة  ــى إمــاءات أيديولوجي ــة القائمــة عل فــي إطــار االســتقالية الذاتي
دينيــة واقتصاديــة، وأنَّ هــذا التناُفــس قــد بــدأ يأخــذ طابًعــا صراعًيّــا 
يــزاالن قادريــن علــى  خــال الفتــرة األخيــرة، غيــر أنَّ البلديــن ال 
ين للدخــول فــي مواجهــة تعديليــة  تســوية خافاتهمــا، وليســا مســتعدَّ
مليــزان الُقــوى فــي املنطقــة، وحتديــًدا فــي إقليــم القوقــاز، فاملصالــح 
االقتصاديــة بينهمــا حتافــظ علــى قــدر مــن التعــاون فــي معاجلــة 
األزمــات، وال ســيَّما أنَّ ُكّاً منهمــا لديــه إشــكالية فــي العاقــة مــع 
يات تفرض تنســيق املواقف  الواليــات املتحــدة والغــرب، ويواجهــان حتدِّ
بــداًل مــن الصــراع، وتخشــى ُكلٌّ منهمــا العبــث بوحــدة أراضيهمــا مــن 
ــد  ــواء التصعي ــي احت ــد ينعكــس ف ــا ق ــات، وهــو م ــة األقلِّي خــال ورق

ــاخ. الراهــن فــي كاراب

الخالصة

بينمــا يُســتبَعد ســيناريو دخــول اجلانبــن اإليرانــي واألذربيجانــي فــي 
ــة العاليــة للحــرب، واالقتصــاد  ــارات التكلُف مواجهــات مســلَّحة، العتب
ــة  ــة املتراكم ــة واخلارجي ــات الداخلي ي ــن، والتحدِّ ــكا الدولت ــك ل املنه
أمامهمــا، ومخــاوف ُكلِّ دولــة علــى خســارة مصاحلهــا، التــي ميكــن 
ــة املفاوضــات  ــى طاول ــوس عل ــا دون خســائر مــن خــال اجلل حمايته
أفضــل مــن الدخــول فــي حــرب، ميكــن إيــاء اجلانبــن ســيناريو 
التصعيــد دون املواجهــة العســكرية، األولويــة علــى املــدى القصيــر 
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ة مــن التصعيــد، وعنــد حتقيــق األهــداف أو  لتحقيــق األهــداف املرُجــوَّ
بعضهــا لــُكلِّ دولــة مــن تبنِّيهــا ســيناريو التصعيــد دون املواجهــة، ميكــن 
الدخــول فــي ســيناريو التهدئــة واالحتــواء، وال ســيَّما أنَّ التصعيــد 
املتبــادل ال يــزال فــي طــور الدفــاع، ولــم يّتِخــذ بعــد الطابــع الهجومــي 

املســلَّح.
وتعكــس املعطيــات الســابقة أنَّ هنــاك حتــوُّالت ُكبــرى جتــرى علــى 
الســاحتن اإلقليميــة والدوليــة، فــي أدوات حتجيــم أدوار أو نفــوذ 
ــع علــى حســاب  د والتوسُّ بعــض الُقــوى اإلقليميــة الطامحــة فــي التمــدُّ
أمــن واســتقرار الــدول، وهــو باألســاس ليــس فــي صالــح إيــران ذات 
ــعية علــى حســاب جاراتهــا العربيــة. وبــداًل  النزعــة العدوانيــة التوسُّ
د لتحقيــق أهدافهــا الُكبــرى، وإن كانــت متتلــك ســاحات  مــن التمــدُّ
ــة، وجــدت نفســها محاصــرة بدائــرة أو  يــات جمَّ نفــوذ تواجــه فيهــا حتدِّ
اتهــا  بطــوق مــن األزمــات واألعــداء واخلصــوم، بفعــل سياســاتها وتدخُّ
ــعية، وعــدم احترامهــا للشــؤون الداخليــة للــدول؛ مــا يعكــس أنَّ  التوسُّ
هنــاك سياســات إقليميــة ودوليــة جديــدة لتحجيــم نفــوذ إيــران وكبــح 
جماحهــا، ليــس فقــط مــن خــال فــرض العقوبــات، التــي باتــت متتلــك 
حيالهــا إيــران خبــرًة واســعة لالتفــاف عليهــا والتخفيــف مــن وطأتهــا، 
ــا مــن خــال تطويــق إيــران بطــوق أزمــاٍت أمنيــة وصراعــاٍت  وإمنَّ
ــا،  ــل ســلوك نظامه ــران لتعدي ــب؛ بهــدف دفــع إي وأعــداء مــن ُكلِّ جان

مبــا يجعلهــا دولــة طبيعيــة.
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