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َ
َْ
املستويي
حفل عام 2021م بعديد من املتغريات على
َّ
الــــدويل واإلقلييم ،ويف الداخل اإليراين ،كما جتلت
خالل العــــام تداعيات بيئيــــ�ة واقتصادية فرضت
حتديات عاملية ،أبرزها :مستجدات جاحئة كورونا،
وقضايا الطاقة واملناخ ،اليت انعكســــت تأثرياتها
ّ ً
ً
مهددة االســــتقرار العاليم ،ومساهمة يف ازدياد حدة
التوتر يف َ
العالقات الدولية .ومن املنتظر أن يربز عديد
من التأثريات خالل عام 2022م وما يليه ،كنتيجة
للمستجدات الكبرية اليت برزت خالل عام 2021م.
وحناول يف تقريرنا السنوي اإلسرتاتييج لعام 2021م
أن نستشرف أنماط وســــلوك َ
العالقات الدولية
املحتملة ،اليت ستنعكس على دول املنطقة ،وتفرض
عليها اختاذ قراراتها بما يالئم املســــتجدات .ويأمل
ّ
معهد «رصانة» أن يساعد هذا التقرير صناع القرار
ّ
واملهتمني بالقضايا العاملية والشأن اإليراين يف التعرف
ّ
على أبرز التحديات ومؤشراتها ُ
وس ُبل عالجها.
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ً
منذ خمسة أعوام ،وحتديدا يف ديسمرب 2016م ،صدر
التقرير اإلسرتاتييج السنوي ّ
األول عن مركز اخلليج
ً
العريب للدراسات (سابقا) ،املعهد الدويل للدراسات
َّ
ًّ
انصب الرتكزي يف
(حاليا) .وقد
اإليراني�ة «رصانة»
التقارير اخلمسة السابقة على التفاعالت اليت ختص
إيران بصورة حصرية ،لكن ها هو معهد «رصانة»،
وضمن رؤية جديدة ومع تقريره الســــنوي السادس
لعام 2021مِّ ،
يوسع دوائر االهتمام وقضايا التن�اول.
ً
ًّ
ًّ
وخارجيا ،يتيح
داخليا
وفضل عن التفاعالت اإليراني�ة
ً
أمام املهتمني تغطية أوسع للتحوالت اإلسرتاتيجية
على الســــاحة الدولية ،اليت لها انعكاســــاتها على
منطقة الشرق األوسط وقواه الفاعلة ،وكذلك لها
انعكاساتها على إيران .وهكذا لن يتوقف «رصانة»
عن متابعة كل املستجدات ومواكبة كل التطورات
وتقديم كل ما هو جديد من أجل إجناز رسالته املعرفية
والعلمية ودوره التنويري الرائد ضمن رؤية اململكة
العربي�ة السعودية وتوجهاتها اجلديدة.
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التنفيذي
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يب�دأ التقريــــر اإلســــراتييج لعام 2021م باســــتعراض
املتغــــرات يف البيئــــ�ة الدوليــــة ،ويب�دو يف هــــذا اإلطار
التن�افس /الصراع األمريكي-الصيين على قائمة أبرز
هــــذه املتغريات ،إذ مضت إدارة الرئيس األمريكي جو
بايدن على نفس إسرتاتيجية اإلدارة األمريكية السابقة
يف احتواء الصــــن الصاعدة بقوة إىل الســــاحة الدولية،
إذ َ
تطابق إدراكها مع إدراك إدارة الرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب للصني كخطر متن ٍ�ام أمام الهيمنة
األمريكية املنفردة على النظام الدويل ،بسعيها إلرساء
ّ
نظــــام ّ
دويل متعدد األقطاب وتب�ديل مزيان القوى الدويل
لصالح أقطاب دوليــــة صاعدة ويف غري صالح الواليات
ّ
ّ
عالــــي بديل منافس
اقتصادي
املتحدة ،وخلــــق نموذج
ُ
للنموذج الغريب األورويب واألمريكي ،وهو ما يفسر سريه
ّ
على خطى ترامب يف مواجهة وتطويــــق الصني ،واحلد
َ
ًّ
ومن ث ّم ،تطابقت
من انتشارها ونفوذها املتصاعد عاملياِ .
أهداف اإلدارتني املتعلقة بإبقاء الواليات املتحدة على ّ
قمة
هرم النظام الدويل ،لكن ّ
حتول التن�افس اإلسرتاتييج بني
َ ْ
القوتني
األوليــــن يف عهد بايدن من اجلانب االقتصادي
َ
إىل الســــيايس نتيجة االختالف بني اإلدارتني الســــابقة
واحلالية يف أدوات وكيفية االحتواء .ويف الوقت الذي
ركز فيه ترامب على األداة االقتصادية ،أضاف بايدن
أدوات جديدة جبانب األداة االقتصادية من خالل بن�اء/
ٍ
ّ
ّ
إحياء التحالفات ،وخلق تكتل ديمقراطي عاليم بقيادة
ً
ًّ
سلطويا
أمريكية يف مواجهة ما تعده واشــــنطن اجتاها
ًّ
عامليا بقيادة صيني�ة .وبينما حترك ترامب بشكل منفرد
ّ
جماعي
الحتواء الصني ،يسعى بايدن للتحرك بشكل
من خالل حشد احللفاء حول العالم ضد الصني ،ولذلك
يرتفع معدل التن�افس بني القوتني األمريكية والصيني�ة
ً
يف عهد بايدن مقارنة بعهد ترامب إىل مســــتوى الصراع

الذي يرتبط بقضية مركزية ال هامشية ،تتمثل يف تراتبي�ة
كل قوة يف النظام الدويل ،وتفعيل الصني إلسرتاتيجية
ّ
عاملية لتحقيق أهدافهــــا تتمثل يف تقليص فارق القوة مع
الواليات املتحــــدة ،وتعزيز احلضــــور يف فنائها اخللفي،
وتعزيز سياسة االجتاه ً
غربا.
ّ ّ
وال شك أن القوى األوروبي�ة احتفظت بمكانتها يف النظام
الدويل من منطلــــق حتالفها اإلســــراتييج مع الواليات
َّ
رقما ًّ
ومثلــــت ً
مهما يف مــــزان القوى على مدى
املتحدة،
عقود ،لهذا وعلى الرغم من الشــــرخ الذي أحدثه ترامب
َّ
يف َ
العالقات عرب األطليس ،فإن بايــــدن عمل على ترميم
ُ
َ
العالقة مع األطراف األوروبي�ة .لكن يف الواقع لم يكن
ترامب وحده هو ســــبب هذه اإلشكالية ،فالزمن قد
ختطى صيغة َ
العالقة التقليدية بني اجلانبني .كما يب�دو
َّأن هناك رغبة يف بلورة َ
العالقة َوفق تصور جديد حيفظ
مكانتهما على الساحة الدولية ،وال ّ
ُ
سيما بعدما
للقوتني
بدأت تزداد مخاوف أوروبا بشأن قضايا الدفاع واألمن،
وهي املخاوف اليت انبثقت عن التوجهات األمريكية
حنو الشــــرق األقىص مع االنسحاب من الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وضعف مســــتوى التنسيق والتشاور
الــــذي ظهر بوضــــوح مع االنســــحاب األمريكي من
أفغانستان ،والتوترات األمريكية والربيطاني�ة مع فرنسا
بعد صفقة الغواصات النووية مع أسرتاليا ،واملخاوف
األوروبيــــ�ة من اجتــــاه الواليــــات املتحدة لبنــــ�اء محاور
ً
وحتالفات جديدة بعيــــدا عنها ،يف مقابل التحديات اليت
تفرضها روسيا على الفضاء األورويب.
حتت وطأة هذه التطورات اندفــــع األوروبيون حنو إعادة
النظر يف اإلسرتاتيجية األمني�ة ،وبالفعل ينتظر األوروبيون
قمة على مســــتوى القادة ملناقشــــة قضايا الدفاع يف عام
َّ
2022م ،ويب�دو أن الناتو لم ُيعد مظلة أمني�ة كافية لتلبي�ة
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االحتي�اطات اإلســــراتيجية ،األمر الذي أدى إىل ارتفاع
ً
األســــعار ،فضل عن تالعب روســــيا بورقة الغاز يف إطار
َعالقاتها املتوترة مع الواليات املتحدة والدول األوروبي�ة،
وقد كان لهذه األزمة تداعياتها على االقتصاد العاليم
َّ
بصورة مباشــــرة .ومــــع أن العالــــم يتحدث عن مصادر
الطاقة البديلة ،لكن على املدى املنظــــور ال يزال العالم
َّ
يعتمد على املصادر التقليدية ،مــــا يعين أن األزمة باقية
لوقت أطول ،كواحدة من التحديات اليت تعرقل دوران
عجلة االقتصاد.
ولم ُ
يكن الشرق األوسط بوصفه أحد األقاليم الفرعية
ً
املهمة يف النظام الــــدويل بعيدا عن هذه التطورات ،فقد
حلقت به تأثريات مهمة نتيجة ُّ
تغي اإلدارة األمريكية،
ّ
وتبنيها سياســــات جديدة ،ألقت بظاللها على املشهد
اإلقلييم ،من أبرزها :الرتاجع عــــن املواجهة والتصعيد،

وفتح مجال للحوار بني القوى املتن�افسة .وقد أثمر ذلك
عن حتقيق مصاحلة خليجية ،وفتح حوار تركي-خلييج،
وتركي-مصري ،وغريها من التفاعالت .غري أن احلوار
بني الوحدات اإلقليمية لــــم يصل إىل قلب الصراعات
ُ
الداخلية اليت يشــــهدها عدد من الدول بعد كســــوريا
واليمن ،وال يزال عدد من األزمات يعصف باستقرار بعض
احلكومات واألنظمة كما هي احلال يف العراق والسودان
وتونس وليبي�ا ولبن�ان ،ناهيك بأزمات املياه املتفاقمة اليت
كانت أحد التفاعالت املهمة خالل عام 2021م.
ّ ّ
على مستوى حركات وتي�ارات اإلســــام السيايس ،فإن
ً
احنسارا يف العراق وسوريا ومناطق
تنظيم «داعش» شهد
ً
أخرى كشبه جزيرة سين�اء يف مصر ،وأيضا املغرب العريب،
واكتفى ببعض الهجمات اإلرهابي�ة واالنسحاب السريع
ّ
دون السيطرة على األرض ،لكنه يف أفريقيا حياول التمدد
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تطلعات األوروبيني أو األمريكيني .وقد أعطت الواليات
املتحدة إشارات باحلاجة إىل قدرات دفاعية أوروبي�ة أقوى
ّ
(مكملة حللف الناتو) ،وركزت على ضرورة زيادة أوروبا
لنفقاتها العســــكرية وعدم االعتماد الكبري على الدعم
ّ
التحول يف ســــياق االهتمام
األمريكي .وقد ُيفهم هــــذا
األمريكي الفائق بمواجهة التحــــدي الصيين يف الوقت
الذي ال يشــــارك فيه األوربيون األمريكيني مخاوفهم
بشأن الصني .ومع ذلك ال تزال الواليات املتحدة ملزتمة
واجباتها األساســــية جتاه أوروبا ،وال تزال أوروبا ركزية
أساســــية يف التوازنات الدولية القائمــــة ،بوصفها قوى
راضية عن النظام الدويل الراهن.
وبينما ألقت جاحئة كورونا بتبعات كبرية على االقتصاد
العالــــي ،بعدما أدخلتــــه يف دورة مــــن دورات التب�اطؤ
َّ
بتعاف ّ
جزيئ خالل
والركود احلاد ،فإن بادرة تفاؤل الحت
ٍ
ّ
عام 2021م ،لكن ال تزال العودة إىل نقطة التوازن محل
شكوك يف ظل بقاء الفريوس ومتحوراته .ويف ظل عديد
َّ
من القيود واإلجراءات اليت فرضتها اجلاحئة،
وتسببت
يف تب�اطــــؤ النمــــو وتزايد معدالت البطالــــة والتضخم،
ُّ
وتأثر سالســــل اإلمداد وارتفاع تكاليف الشحن ،لكن
مع ُّ
التوســــع يف التطعيمات واللقاحات ،وحدوث حالة
انكشاف كبرية بشأن الفريوس وكيفية التعاطي معه،
وتطوير آليات التعاطي مع انتشاره بما ال يعرقل حركة
َّ
ً
االقتصاد ،فإن األرجح أن يشهد االقتصاد العاليم مزيدا
من التحسن والتعايف التدرييج خالل الفرتة املقبلة.
وليس وباء كورونا وحده الذي باغت االقتصاد العاليم،
فقد شهد العالم ً
نقصا يف توفري إمدادات الطاقة وارتفاع
أســــعارها ،وذلك على خلفية تراجع االســــتثمارات يف
مصادر الطاقة التقليدية نتيجة اخنفاض األسعار خالل
السنوات الماضية ،واخنفاض املعروض نتيجة اخنفاض
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واستغالل الضعف األمين واالستخبارايت واخلربة الالزمة
يف التعامل مع التنظيم .ويف أفغانستان يشتبك التنظيم
ّ
مع حركة «طالبان» ،ويســــتغل انســــحاب القوات
األمريكية ويعتمد على الهجمات اإلرهابي�ة املؤملة اليت
تستهدف ّ
مؤسسات حيوية وأقليات ديني�ة ومذهبي�ة.
كما امتد االحنسار ليشمل «جماعة اإلخوان املسلمني»
يف تونس إثر قرارات الرئيس قيس ســــعيد ،وهزيمتهم
املدوية يف االنتخابات الربلماني�ة املغربيــــ�ة واجلزائرية،
ً
ً
وانقساما شــــديدا يف مصر على مستوى القيادات ،بما
يعزز هشاشتها وضعفها عن الفاعلية يف املدى املنظور.
وعلى املنوال نفســــه ،واجهــــت التنظيمات اإلرهابي�ة
ّ
حتديات أدت إىل احنســــار عملياتها العنيفة إىل حد ما،
وباتت تواجــــه حتديات يف ظل اســــتعادة بعض الدول
الستقرارها وسيادتها على أراضيها .وإن كان ذلك ال يعين
َّ
أن املعركة مع اإلرهاب قد انتهت ،فال تزال هناك أرضية
ِّ
حتفز أيديولوجيا العنف ،وال ّ
سيما يف مناطق
وبيئ�ة مواتي�ة
الزناعات واملناطق اليت تفتقر إىل االستقرار ،وتغيب عنها
مقومات العدالة واستيعاب مكونات املجتمع حتت مظلة
الدولة ،كأفغانستان اليت ينشط فيها «تنظيم خراسان»
التابع ِلـ«تنظيم داعش» ،وبعض دول القارة األفريقية
اليت تغيب يف بعض أقاليمها ســــلطة الدولة ،وكذلك
بعض دول الشرق األوسط.
هذا على مســــتوى البيئ�ة الدولية ،أما يف ما يتعلق بإيران
وتفاعالتهــــا الداخليــــة َ
وعالقاتهــــا مع الــــدول العربي�ة
ً
واملجتمع الدويل ،فقد كان عام 2021م حافل بالتطورات
واألحداث اليت ُيتوقع أن ترسم مالمح الفرتة القادمة بكل
أبعادها اإلجيابي�ة والسلبي�ة.
ّ
ًّ
على املســــتوى الداخلي ،أيديولوجيا ،اســــتمر النظام يف
تعزيز شــــرعيت�ه الداخلية عرب توظيف الدين واستغالل
www.rasanah-iiis.org

الفتوى ملواجهة دعوات مقاطعة االنتخابات ،وإسقاط
خصومه من املعارضة ،واشتبك كذلك عرب املحسوبني
عليه من رجــــال الدين مع النجف بغية ســــلب إرادتها
ً
وأخريا تعامل النظام
وتهميشــــها ،لصالح الويل الفقيه.
مع صعود حركة «طالبان» برباغماتي�ة عالية ،وحاول
التعامل مع احلركة حلفظ بيضة اجلماعة الشــــيعية
ً
ً
تطرفا ِّ
تسبب
األفغاني�ة ،وخوفا من صعود حركات أشد
انتشار الفوىض يف اجلوار اإليراين.
ّأما على مســــتوى التفاعالت السياسية ،فقد شهد عام
ْ
حدثي ّ
مهمني انعكسا على مجمل التطورات
2021م
ُ
السياسية اليت شهدتها إيران ،هما :انتهاء الفرتة الرئاسية
حلسن روحاين بعد ثماين سنوات كانت مليئ�ة بالتحديات
والعقبات اليت َّأثرت يف أداء حكومته ،وال ّ
سيما من ِقبل
«املحافظني» الذين مارســــوا أشد الضغوط عليه وعلى
وزرائه .وشــــهدت األشهر األخرية من حكومة روحاين
ً
تصعيدا يف لهجة «املحافظني» ضد احلكومةُ ،
وح ِّمل
روحاين املســــؤولية عن األزمات الداخلية اليت تعصف
بإيران .وأســــهم التســــريب الصــــويت لوزيــــر اخلارجية
الســــابق محمد جواد ظريف ،الذي اتهــــم فيه احلرس
الثوري بالتدخل يف السياسة اخلارجية ،يف ِّ
شن مزيد من
االنتقادات والضغوط على حسن روحاين .احلدث اآلخر
هو االنتخابات الرئاسية واإلقصاء اجلماعي للمرشحني،
دور كبري يف هندسة
وما لعبه مجلس صيانة الدستور من ٍ
العملية االنتخابيــــ�ة وتوجيه بوصلة االنتخابات لصالح
َّ
إبراهيــــم رئييس .وعلــــى الرغم من أن هندســــة العملية
االنتخابي�ة قد أفضت إىل فوز إبراهيم رئييس وســــيطرة
َّ
«املحافظني» على ّ
مؤسسة الرئاسة ،فإن النظام اإليراين
َ
ّ
ُ
يربهن بها على
أهــــم أدواته اليت طالما كان
فقد إحدى
شعبيت�ه ومشروعيت�ه ،وهي اإلقبال اجلماهريي الكبري

على صناديق االقرتاع ،إذ شهدت االنتخابات الرئاسية
أقل نسبة مشاركة يف تاريخ االنتخابات الرئاسية اليت
أجرتها إيران منذ 1979م.
ّ
ّ
على الصعيد االجتماعي ،تشــــر مؤشرات الفقر متعدد
األبعاد إىل تضاعف عدد من يعيشون حتت خط الفقر يف
ً
إيران خالل عام 2021م مقارنة بالعامني السابقني 2020م
ّ
لعدد من موجات فريوس
و2019م .كما تعرضت إيران ٍ
كورونا ،األمر الذي انعكس ً
سلبا على الوضع االجتماعي
واالقتصادي بالبالد ،كما َّ
تسبب ضعف التوظيف الناجت
عن جاحئة كورونا ،والعقوبات املفروضة على إيران ،يف
اخنفاض مســــتوى النشــــاط االقتصادي وارتفاع معدل
ً ُ
البطالة نتيجة لشح الوظائف.
ّ
ّأما مؤشر املخاطر االجتماعية ،فقد كشف هو اآلخر عن
استمرار املظاهرات يف مختلف املدن اإليراني�ة وألسباب
ّ
مختلفــــة ،مثل :النقص احلــــاد يف املياه ،وتــــدين األجور
وتأخر دفعها ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وانقطاع التي�ار
الكهربايئ .كما ارتفعت عمليات إعدام السجناء واإلعدام
ً
التعسفي ،فضل عن الزيادة الكبرية يف معدالت تعاطي
ّ
املخدرات والطالق ُّ
وتغي أنماط الزواج ،فيما أظهر مؤشر
التنمية املرتبط باجلنس ارتفاع معدالت «عدم املساواة
بني اجلنسني» ،وانتشار ظاهرة زواج القاصرات والتميزي
ضد النساء.
ً
ًّ
اقتصاديا ،كان عام 2021م امتدادا لعام 2020م من حيث
استمرار األداء االقتصادي اليسء عامة ،واملعييش خاصة،
ّ
ً
ْ
ً
وإن شهدت بعض املؤشرات الكلية حتســــنا محدودا
ً
ِّ
مقارنــــة بالعام المــــايض بفعل زيــــادة مبيعات النفط
ً
خصوصا الصادرات
للصني ونمــــو التجارة اخلارجيــــة،
ّ
لدول اجلوار ،مــــا قاد إىل نمو اقتصادي محدود بقرابة %2
خالل عام 2021م .لكن من ناحية أخرى ،شهد عام 2021م
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ّ
ً
املؤشرات االقتصادية املؤثرة ً
َ
مباشرا
تأثريا
كثري من
تدهور ٍ
يف مستوى معيشــــة عامة اإليرانيني ،فازدادت صعوبة
احلياة اليومية يف 2021م أكرث بكثري ِم َّما كانت عليه يف عام
2020م ،كفقدان العملة املحلية ألكرث من  %85من قيمتها
ً
ّ
مقارنة بعام 2018م ،واالرتفاع احلاد يف معدالت التضخم
عامة ،والغذاء خاصة ،بما قارب  %60يف ديسمرب ،فأصبح
ما يزيد على  %35من اإليرانيني يعيشون حتت خط الفقر،
مع بطالة فاقت  %17لبعض الفئات العمرية بإيران.
ً
ولم ُ
يكن الوضع المايل للحكومة بأفضــــل حال ،ففي
إيرادات املوازنة عجز متن ٍ�ام بمليارات الدوالرات ،وزيادة
ّ
كبرية يف ضخ الســــيولة فاقت  %40خالل عام ،وزيادة
َّ
يف الدين احلكويم العام .دفعت هذه األوضاع المالية
الصعبة حكومة إبراهيــــم رئييس إىل اقــــراح إلغاء دفع
مليارات الــــدوالرات لدعم اســــترياد منتجات غذائي�ة
ودوائي�ة يف موازنة عام 2022م ،مع اهتمام واضح باملوازنة
ّ
كثري من
األمني�ة والدفاعية من ناحية أخرى ،وال يزال حل ٍ
ً
مرتبطا برفع العقوبات.
مشكالت إيران االقتصادية
على الصعيد العســــكري ،تواصل إيران مساعيها الرامية
إىل احلصول على التقني�ات واملعدات العسكرية عرب
القرصنة والســــوق الســــوداء من أجل دعم عقيدتها يف
َّ
«الدفاع األمايم» .وشكل صعود أذربيجان والتقلبات يف
أفغانستان حتديات مفاجئة للسياسة اخلارجية واألمني�ة
اإليراني�ة ،ختبطت على إثرها حكومة رئييس واحلرس
الثوري؛ ً
نظرا إىل ما تشــــهده البيئ�ة اجليوسياســــية من
ّ
متغريات متعــــددة وتن�افس محمــــوم .وبذلت إيران يف
ً
عام 2021م جهودا لتحسني تكتيكاتها يف الطائرات
ً
ّ
املسية وإدماجها يف األنظمة الدفاعية اجلوية استعدادا
لسين�اريوهات ساحات املعارك .وواجه احلرس الثوري
إخفاقات كبرية يف خط توريد األسلحة لوكالئه يف جبهات

َّ
القتال يف سوريا واليمن .كما خفضت إيران تقديرات
املزياني�ة ومخصصاتهــــا يف ظل آمالهــــا املتضائلة إلحياء
االتفاق النووي ،ولكن قد ترفــــع إيران هذه التقديرات
ُ
يف حال حصــــول انفراجة يف محادثات فيينــــ�ا تفيض إىل
رفع العقوبات عنها .ويف كلتا احلالتني ســــتواجه إيران يف
صعوبات
جبهات القتال يف سوريا والعراق ولبن�ان واليمن
ٍ
كبرية.
َ
يف الشأن العريب ،اختذت العالقات اخلليجية-اإليراني�ة
ً ّ
ً
حذرا اتسم بمقاربات لزنع فتي�ل التوتر يف املنطقة،
مسارا
َّ
ً
وعلى الرغم من أن تاريخا من الصراع واخلالف ليس من
َّ
ًّ
فإن هناك ً
خليجيا
سعيا
السهولة أن ُيتجاوز بســــهولة،
ُّ
لتقديم ّني�ات حســــنة جتاه اجلارة إيران اليت ال تزال ُتعد
َ
َّ
اخلالف ال يتعدى سوء الفهم.
إيران اليت ترزح حتت وطأة العقوبات األمريكية واألممية،
ّ
وتتعقد البيئ�ة اإلقليمية من حولها ،أصبحت حبيســــة
ً
ســــواء لتحســــن
الوعــــود اليت ال تســــتطيع الوفاء بها،
َ
األوضاع املعيشية يف الداخل اإليراين أو حتسني عالقاتها
مع دول اجلوار ،وهو ٌ
أمر لم ُيعد بإمكان احلكومة اإليراني�ة
لَّ
ّ
حقيقي يف فكر النظام اإليراين،
اجلديدة جتــــاوزه إ بتغيري
الذي يب�دو بعيد املنال.
َّ
ّ
وأمام هــــذا الواقع املــــر تدرك دول اخلليــــج أن الوعود
اإليراني�ة بتحســــن َ
العالقات مع دول اجلوار أصبحت
ُ
يمكن الركون إليها دون تقديم واقع مختلف.
فارغة وال
ً
تصعيدا حوثي�اًّ
وحول األزمة اليمني�ة ،شــــهد عام 2021م
ِّ
على محافظة مأرب الغني�ة بالنفط ،وارتبط هذا التصعيد
بأبعاد سياسية ُ
ختدم املصالح واإلرادة اإليراني�ة ،إذ قدمت
َّ
ً
ًّ
ً
مزيد
إيران دعما عسكريا كبريا للحوثيني ،تمثل يف تهريب ٍ
من األسلحة للميليشيات ومســــاعدة اخلرباء اإليرانيني
ً
من احلــــرس الثــــوري املوجودين يف اليمــــن ،فضل عن

الغطاء اإلعاليم الذي يدعم العمليات العسكرية بذرائع
أيديولوجية .ولم يتوقف االرتهان احلويث لإلرادة اإليراني�ة
عند هذا احلد ،إذ شهد عام 2021م حتويل النظام اإليراين
َ
املناطق اخلاضعة لسيطرة امليليشيات احلوثي�ة إىل مراكز
لنقل األســــلحة للتنظيمات اإلرهابي�ة املرتبطة بتنظيم
ّ
«القاعدة» يف عدة دول إفريقية ،يف إطار محاولة النظام
اإليراين السيطرة على املنافذ اإلسرتاتيجية والضغط على
املجتمع الدويل لتوظيف هذه الورقة يف مسار املفاوضات
النووية مع الدول الكربى .هذه املمارسات كشفت
َّ
للمجتمــــع الدويل أن الطرف املعطل لعملية الســــام يف
اليمن هو الطــــرف احلويث-اإليراين ،وترتب على ذلك
اختاذ التحالف العريب لدعم الشرعية ،واألطراف الدولية
مسارا أكرث ً
ً
ّ
حزما جتاه سلوك
املعني�ة بالسالم يف اليمن،
ِّ
امليليشيات احلوثي�ة املتعنت أواخر عام 2021م.
ويف ما يتعلق بالســــاحة العراقية ،فقد َّ
مر النفوذ اإليراين
على األصعدة العسكرية واالقتصادية والثقافية بمرحلة
جمود ،فيما شــــهد النفوذ اإليراين على الصعيد السيايس
ً
تراجعا ً
ً
كبريا بعد تقديم الناخبني العراقيني ضربة مدوية
للتحالفات الشــــيعية ،بعدم تصويتهم لهــــا ،إذ تراجع
«حتالف الفتح» ،أقرب حلفاء إيران ،للمرتب�ة اخلامسة
بعدما كان يف املرتب�ة الثانيــــ�ة يف انتخابات عام 2018م،
مقابل صعود التي�ارات الداعمة ملســــار نقــــل العراق إىل
ّ
مرحلة الدولة مثل :تي�ار «الكتلة الصدرية» الذي احتل
املرتبــــ�ة األوىل .كما ّ
حتولت إيران من دولة فاعلة ملد نطاق
النفوذ على كل األصعدة خالل الســــنوات الماضية ،إىل
دولة تســــتخدم أوراق الضغط مثل ورقة الكهرباء واملياه،
وإرباك الساحة العراقية للحفاظ على نفوذها .وأدركت
ّ
املعادلــــة الداخلية العراقية بوجود
إيران ذلك التحول يف َ
حكومة تعلي من مبدأي نقل العراق إىل مســــار الدولة
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وحتقيق التوازن يف َ
العالقات اخلارجية .كما أدركت
التغي يف املزاج الشــــعيب العرايق ،وال ّ
ُّ
ســــيما عند الفئات
الشابة حنو مســــار الدولة ورفض املحاصصة الطائفية،
ً
إضافة إىل اندالع االنقســــامات بني ميليشــــيات إيران
يف الساحة العراقية بعد غياب قاســــم سليماين وتراجع
َ
ً
التمويل اإليراين للميليشــــيات نتيجة العقوبات ،فضل
عن فاعلية الدور اخلاريج العريب واألمريكي حلصار إيران
وحتجيم نفوذهــــا ،إذ زاد معدل االخنراط العريب واخللييج
يف الساحة العراقية .وذلك باإلضافة إىل استخدام إدارة
بايدن القوة ضد التمركزات امليليشياوية على احلدود
ّ
العراقية-السورية على خالف ما كانت تتوقعه إيران
من ُّ
التغي يف القيادة األمريكية .يف ضوء هذه التطورات،
ً
َّ
ُ
يمكن القول :إن العراق دخل مرحلة جديدة يف مســــرة
بن�اء العراق اجلديد بمعادلة مغايرة ً
تماما عن املعادالت
السابقة ،وبذلك ترتاكم التحديات الداخلية واخلارجية
أمام النفوذ اإليراين يف العراق ،وال ّ
سيما يف ظل وجود كتلة
وطني�ة عابرة للطائفية أدت إىل انكشاف املشروع اإليراين
وفقدان شــــرعيت�ه وتعريت�ه أمام الداخــــل واخلارج ،من
ُ
يمكن تعميمها على بقية الدول
نموذج
خالل خلق دولة
ٍ
َ
املستهدفة بمشــــروع التوســــع اإليراين ،بما جيعل جهود
إيران لتحقيق هذا املشروع مجرد وهم غري قابل للتنفيذ.
بأحداث
ويف سوريا ،مرت َعالقاتها مع إيران يف عام 2021م
ٍ
وتطورات سياسية عديدة طالت الوجود اإليراين ودوره
النافذ يف عديد من املجاالت الســــورية .وسعت طهران
إىل تعزيز موقعها يف اســــتخدام سوريا كأداة تفاوض يف
َ
العالقة مع الغرب وخط دفاع لردع إسرائي�ل عن مهاجمة
ُ
يمكن إغفال
برنامجها النووي .ويف مقابل هذه املساعي ال
النظر عن التحديات والصعوبات اليت واجهتها إيران يف
ســــوريا .ويأيت يف قائمة هذه التحديات الرغبة الروسية
www.rasanah-iiis.org

يف تعزيز االستقرار الســــيايس واألمين يف سوريا ،جبانب
التقارب العريب باجتاه عودة َ
العالقات مع بشــــار األسد،
وكذلك استمرار الغارات اإلسرائيلية على مواقع إيراني�ة
ً
امتدادا ِلـ«حرب الظل» اإليراني�ة-اإلســــرائيلية يف الرب
والبحر واجلو ،وتنوع نطاق االســــتهدافات اإلسرائيلية
ّ
لتصل إىل مينــــ�اء الالذقيــــة بما حيمله من أهمية لكل
من اإليرانيني والروس ،وبكل تأكيد تأيت هذه اجلرأة
اإلســــرائيلية بعد الغطاء الذي قدمه بوتني إلسرائي�ل يف
ًّ
عسكريا يف سوريا.
مالحقة إيران
وملف الوقود ،ودور
أمــــا يف لبن�ان ،فكان ِامللف احلكويم ِ
إيران وذراعها «حزب هللا» يف كال ِامللفني ،من أبرز معالم
َ
يقيض
عــــام 2021م .وقــــد عمل «حزب هللا» علــــى أن
اللبن�انيون هذا العام من دون حكومة يف بدايت�ه ،وأنهوه
حبكومة مشلولة غري قادرة حىت على االجتماع .وبني بداية
العــــام ونهايت�ه ُع ِّطــــل ِملف التحقيقات يف انفجار مرفأ
بريوت يف وجه احلكومة اللبن�اني�ةُ ،
وحوصرت احلكومة
خبالفات داخلية بني مكوناتها السياسية بفعل احلزب.
وتن�اىم ذلك على شكل تطور أمين واجتماعي يف الشارع
اللبن�اين ،وجرى احتواء املوقف من غري أن تهدأ تداعياته.
وزاد من الواقع اللبن�اين المأزوم إســــهام «حزب هللا» يف
تعكري َعالقة الدولة بمحيطها العريب وكذلك باملجتمع
الدويل ،عرب استهدافاته املتكررة َ
للعالقات الثن�ائي�ة بني
لبن�ان وبايق الدول ،ومحاوالت إبقاء دور لبن�ان الوظيفي
ً
ًّ
إقليميا.
ساحة للتصعيد اإليراين
ً
ً
ويبقى دور إيران و«حزب هللا»
محكوما مستقبل بمدى
تقدم التحركات اإلقليمية والدولية األخرية خبصوص
ً
لبن�ان ،وما ســــتؤول إليه محادثات فيينــــ�ا ّأول ومحاور
وساحات الصراع بني عديد من الدول اإلقليمية مع إيران.
ً
محكوما
ّأما على مســــتوى الداخل ،فسيبقى دور إيران

بمدى اســــتمرار اخلالفات اليت اندلعت بني األطراف
اللبن�اني�ة ،وكذلك باالستحقاقات االنتخابي�ة املقبلة يف
لبن�ان ،وقدرة «حزب هللا» على جتيريها أو تأجيلها أو حىت
تعطيلها بما يتوافق مع املتغريات اإليراني�ة يف املنطقة.
ًّ
ًّ
حتــــول
جذريا يف
ويف الشــــأن الدويل ،أحدثت إدارة بايدن
َ
ّ
وقت
عالقة الواليات املتحدة بإيران .يأيت هذا التحول يف ٍ
تريم الواليات املتحدة فيه إىل إعادة ترتيب األوضاع يف
الشرق األوســــط َوفق إســــراتيجية غايتها أن حتفظ لها
ّ
وتمثل َ
العالقة مع إيران أحد جوانب هذه
دورها ونفوذها،
ًّ
اإلسرتاتيجية ،وتســــتن�د يف ذلك إىل :أول ،الدبلوماسية
مــــن أجل إحياء االتفــــاق النــــوويًّ ،
وثاني�ا ،ختفيف حدة
التوترات بني إيــــران ودول املنطقة .وتتجاوب إيران مع
ّ
بتحفظ شــــديد ،وال ّ
سيما يف ظل هيمنة
هذه التوجهات
«املتشــــددين» الذين يرغبون يف رفع كامل العقوبات
وإحياء االتفــــاق النووي دون ّ
أي تكلفــــة إضافية ،مع
التمسك بالثوابت األيديولوجية.
َ
على صعيد التعاون الرويس-اإليراين ،شهدت العالقات
ً
ً
تطورا ملحوظا يف عــــام 2021م ،إذ دعمت
بني البلديــــن
موسكو طهران يف مفاوضات الربنامج النووي ويف املطالبة
ً
برفع العقوبات األمريكية املفروضة عليهــــا ،إضافة
إىل دعم روســــيا لعضوية إيــــران يف املنظمات اإلقليمية
والدولية مثل «منظمة شــــنغهاي للتعاون» و«منظمة
َّ
التعاون االقتصادي» .وشكل االنسحاب األمريكي من
جانب�ا َ
أفغانســــتان والتطورات الداخلية يف ســــوريا ً
آخر
من مجاالت التعاون اإليراين الرويس .كما اختذ البلدان
ّ
مهمة لتعزيز َ
خطوات ّ
العالقات التجارية ُ
خضم
بينهما يف
املعوقات الناجمة عن العقوبات األمريكية املفروضة
على االقتصاد اإليراين ،إذ زادت الصادرات الروسية إىل
إيران بنســــبة  ،%16وزادت الواردات الروسية من إيران
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ّ َّ
سيما أن إشكاليات
املصالح يف الساحة األذربيجاني�ة ،وال
التعارض هناك تشمل مواضيع األمن القويم والتن�افس
يف مجاالت الطاقة والتسليح ومد النفوذ باجتاه جنوب
القوقاز وحبر قزوين وآسيا الوسطى.
على مستوى التفاعالت اإليراني�ة-الباكستاني�ة ،ألقت
ّ
التطورات اليت شهدتها كل من أفغانستان وأذربيجان
بظاللها على َ
العالقــــة بني البلدين ،فقد أثار اســــتيلاء
«طالبان» على احلكم يف أفغانستان والدعم الذي َ
لقيت�ه
هذه احلركة من إسالم آباد قلق طهران .وظهر هذا القلق
بشكل واضح من خالل تصرحيات املسؤولني اإليرانيني
ووسائل اإلعالم ووســــائط التواصل االجتماعي .كما
َّأن َ
العالقات الوطيدة بني إسالم آباد وباكو واملناورات
العسكرية املشرتكة اليت قامت بها جبانب أذربيجان
ً
وتركيا أثارت حنق طهران أيضا؛ ِم َّما دفعها إىل استعراض
أكرب حشد لقواتها العسكرية على حدودها مع أذربيجان.
ّ
استمرت
وعلى صعيد التعاون العسكري بني البلدين،
الزيــــارات املتب�ادلة بني القادة العســــكريني .أما على
املســــتوى االقتصادي ،فلم تشــــهد َ
العالقات التجارية

Rasanah

بنسبة  ،%14فيما ارتفع إجمايل حجم التجارة بني البلدين
أساس سنوي خالل األشهر الستة األوىل
بنسبة  %15على ٍ
مجاالت أخرى كالطاقة
من عام 2021م .وشمل التعاون
ٍ
بعد أن استحوذت الشركات الروسية على حصة ضخمة
من مشــــروع تنمية حقل غاز «جالوس» شــــمال إيران.
ً
وحول َ
العالقات العسكرية ،أجرت إيران وروسيا مناورة
ُ
حبرية مشرتكة أطلق عليها اسم «حزام األمن البحري
اإليراين-الرويس 2021م» يف منطقة املحيط الهندي .كما
ٌ
زار موسكو كل من رئيس هيئ�ة األركان اإليراني�ة محمد
حسني باقري ،وقائد القوات البحرية األدمريال حسني
ّْ
خانزادي ،والتقيا نظرييهما
الروسيي.
ّأما على صعيــــد َ
العالقــــات اإليراني�ة-األوروبي�ة ،فقد
ّ
دارت ُجل التجاذبات بني الطرفني خــــال عام 2021م
جهة ،جند جتاوزات إيراني�ة
فمن ٍ
حول القضية النوويــــةِ ،
ختصيب لليورانيوم تصــــل إىل  ،%60وتقابلها
بمعدالت
ٍ
ٌ
سلســــلة من اإلدانات الــــي انربت لها دول الرتويكا
األوروبيــــ�ة (ألماني�ا وفرنســــا وبريطانيــــ�ا) بالزتامن مع
تشديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضغوطها على
إيران .كما ُعقدت ثماين جلسات من املباحثات النووية،
ّ
تسعى فيها أوروبا إلجياد تسوية ُمرضية ،فيما ترد طهران
بعدم اكرتاثها ّ
ألي مواعيد ،وتوجيه كل تركزيها للحصول
على ضمانات بعدم انسحاب الواليات املتحدة األمريكية
ً
من االتفاق النووي مجددا .ويف العمــــوم ،تمارس أوروبا
مع إيران سياســــية العصا واجلزرة ،فتضغط على إيران
يف مجاالت حقوق اإلنسان واإلرهاب ،ويف الوقت ذاته،
تقدم لها مساعدات صحية ملجابهة جاحئة كورونا .أما
إيران فتدرك حاجتها إىل أوروبا لكســــر العزلة الدولية
املفروضة عليهاُ ،بغية الوصول إىل تسوية تضمن لها رفع
العقوبات األمريكية املكبلة القتصادها.

ويف ملف َ
العالقــــات اإليراني�ة-الصيني�ة ،كان أبرز ما
ِ
دار خالل عــــام 2021م هو وقوف الصني خلف إيران يف
خضم االتفاق النووي ،واستمرار الدعم الصيين إليران يف
ً
سواء أكان بشكل مباشر أو غري مباشر.
الصناعة النووية،
واتساع خطوات تعميق التعاون بني إيران والصني ،الذي
َّ
جتسد يف توقيع «وثيقة التعاون اإلسرتاتييج» ،وانضمام
طهران إىل «منظمة شنغهاي للتعاون» بعضوية كاملة يف
ُ
توقيت دقيق ،ثم املســــاعدة يف توفري لقاح كوروناَ ،وفق ما
ُ
َّ
ف ِّســــر بأنه يف إطار التن�افس حول «دبلوماسية اللقاح».
كما نبعت تقاطعات يف َ
العالقات بني إيران والصني
وشملت أبرز الدول اإلقليمية ،وهي السعودية وإسرائي�ل
ُ ّ
وأفغانستان ،وما حيمله تعاون بكني مع كل منها وانعكاسه
على طهران .ويف ضوء التطورات اليت شهدتها َ
العالقات
اإليراني�ة-الصيني�ة يف عام 2021مُ ،يتوقع أن يكون عام
ً
حافل بعدد من مستجدات َ
العالقة بني البلدين.
2022م
ّأما َ
العالقــــات اإليراني�ة-الرتكية خالل عام 2021م ،فقد
َّ
َّ
مرت عرب ثالث قضايا شكلت أبرز التجاذبات السياسية
ّ
بــــن الطرفنيّ ،أولهــــا :تزايد حدة التن�افس يف الســــاحة
ّ
ســــيما يف جبال قنديل ومنطقة ســــنجار
العراقيــــة ،وال
ّ
حيث كثفت تركيا عملياتها ضد قوات «حزب العمال»
الكردي ،فيما أعادت ميليشيات احلشد الشعيب املوالية
ّ
ّ
إليران تموضع قواتها يف املنطقةِ ،م َّما هدد تركيا بالرد.
ً
ُ
وتكمن أسباب التن�افسّ :أول ،يف أهمية سنجار احلدودية
ًّ
كونها ًّ
إسرتاتيجيا ما بني احلدود العراقية والسورية.
ممرا
ًّ
وثاني�ا ،يربز التعاون النسيب بني الطرفني ضد إشكالية
الالجئني الناجمة عــــن األزمة األفغاني�ة ،لكنهما على
ذات النسق حياوالن مد النفوذ واغتن�ام الفراغ السيايس
ً
الناجم عن االنسحاب األمريكي من أفغانستان .وثالثا،
ً
تعقيدات َ
العالقة ُ
بينهما نتيجة لتصادم الرؤى وتعارض

12

امللخص التنفيذي

ً
ارتفاعا يف ظل استمرار وتن�ايم عمليات التهريب
الثن�ائي�ة
ُّ
بشكل أكرب يف
على احلدود الربية والبحرية اليت تؤثر
ٍ َّ
باكستان .ولتفادي العقوبات األمريكية ،وقع البلدان
َ
مقايضة جتارية باستخدام قناة بنكية لتسهيل
اتفاقية
ٍ
املدفوعات.
َ
وعلى مســــتوى العالقات اإليراني�ة مــــع أذربيجان ،فقد
ً
سعت طهران جاهدة للتعامل مع الوقائع اإلسرتاتيجية
الناشــــئة من وقف إطالق النار بني أذربيجــــان وأرميني�ا
ًّ
عسكريا من
بوساطة روسية .ال تشعر طهران بالضعف
ً
ًّ
داخليا إزاء مخاوفها
حدودها الشمالية فحسب ،بل أيضا
من انــــدالع انتفاضة عرقيــــة قومية يقودهــــا األذريون
َّ
ّ َّ
ســــيما أن مظاهر احلماسة العرقية جتلت
اإليرانيون ،وال
يف األرايض املحــــررة بعــــد حترير إقليم ناغورين كاراباخ
من االحتــــال األرميينِ ،م َّما دفع إيران إىل رفع مســــتوى
االســــتعدادات األمني�ة على حدودها وتعزيز َ
العالقات
ِّ
وتشكل َ
العالقات األذرية-
الدبلوماسية مع باكو.
اإلسرائيلية وسعي تركيا لتعزيز القومية الرتكية مصادرَ
ً
ونظــــرا إىل األضرار
قلق بالنســــبة إىل النظام اإليــــراين.
ٍ
َ
الكبرية اليت حلقت بعالقاتها االقتصادية مع أرميني�ا،
تطمح إيــــران إىل إعادة بن�اء َعالقــــات اقتصادية متين�ة
معها .وحتتاج إيــــران إىل تعزيز تواصلها اجليو-اقتصادي
ّ َّ
أكرث من جارتها أذربيجان ،وال
ســــيما أن التوترات على
ٌ
حدودها مــــع أذربيجان ُم ّ
عرضــــة للتصعيد يف حال خرق
وقف إطالق النار.
َّ
ً
وأخريا ،شــــكل االنسحاب األمريكي من أفغانستان
وعودة «طالبان» إىل احلكم أحد ّ
أهم التطورات اليت
ُ
شهدتها دول اجلوار اإليراين .وقبي�ل االنسحاب األمريكي
من أفغانســــتان ،استشــــعرت طهران مخاطر التوسع
ًّ
داخليا ،لذا سعت الحتواء احلركة
املتن�ايم لـ«طالبان»
www.rasanah-iiis.org

َّ
ً
وكثفت لقاءاتها بقادة احلركة وعقدت معهم عددا
َّ
من االجتماعات واجللسات التشاورية ،إلدراكها بأن
«طالبان» هي الطرف األقوى يف املعادلة األفغاني�ة .وبعد
ّ
االنسحاب األمريكي من أفغانستان الذي عدته إيران
ً
انتصارا ألفغانستان وهزيمة للواليات املتحدة ،وما طرأ
من تغيريات جوهرية بعد عودة «طالبان» إىل املشــــهد
السيايس ،تصاعد التعاون بني إيران وحركة «طالبان»،
وعاد إليران طموحها يف التموضع على الساحة األفغاني�ة
وتعزيــــز أدوات نفوذها واســــتغالل الفرص املمكنة
ًّ
ًّ
وسياســــيا واالســــتفادة من األطراف املوالية
اقتصاديا
ّ
لها وتوظيف املشرتكات املتعددة ،العرقية والديني�ة
والثقافية ،للخروج بالقدر األكرب من املكاسب .وعلى
الرغم من التعاطي اإلجيايب اإليراين مع حركة «طالبان»
َّ
بعــــد اجتي�احها املدن األفغاني�ة ،فإن تعقيدات املشــــهد
َ
ســــرعان ما أفضت إىل مخاوف إيراني�ة من التهديدات
واملخاطــــر اليت قد تتعــــرض لها خالل الفــــرة القادمة،
كموضوع الالجئني ،وعودة اجلماعات اإلرهابي�ة اليت
ِّ
قد تهدد الداخل اإليراين ،ومســــتقبل الشيعة األفغان يف
ّ
العملية السياسية ،والوجود املؤثر للمنافسني اإلقليميني
يف أفغانستان ،واحتمالية ُّ
تفجر أزمة نهر هريمند الذي كان
وال يزال محل خالف ونزاع بني البلدين بسبب حاجتهما
الم ّ
ُ
لحة إىل املياه.
َّ
ً
وختاما ،فــــإن هذا التقرير اإلســــراتييج لعام 2021م من
خالل اســــتعراضه ملتغريات البيئ�ة الدولية ،واملتغريات
على الســــاحة اإليراني�ة ،يسعى للوصول إىل استشراف
ماهية ونمط َ
العالقات املســــتقبلية يف البيئــــ�ة الدولية
ُ
ستسهم يف تشكيل كثري من املواقف،
واإلقليمية ،اليت
ٌ
وتبــــي عليها دول كثــــرة توجهاتها الغتنــــ�ام الفرص
َّ
املتوقعة ،أو لتفادي املخاطر القادمة.

اقرأ أيضً ــا

تقدير موقف

إيران ومنظمة شنغهاي:
مزايا االنضمام وحدود
احلركة
وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ،خالل االجتماع
الذي ُعقد يف العاصمة الطاجيكية دوشــــنب�ه ،يوم 18
ســــبتمرب 2021م ،علــــى منح إيران العضوية الكاملة
لسنوات طويلة بصفة مراقب.
باملنظمة ،بعد أن كانت
ٍ
َّ
ُ
وتكتسب هذه اخلطوة أهميتها بالنظر إىل املكانة
َّ
ّ
ّ
ســــيما
واإلقليمية ،اليت حتظى بها املنظمة ،وال
الدولية
ّ
اإلقليمية
يف ظــــل التطورات الراهنة على الســــاحتني
َّ
ّ
والدولية ،وأهمها تزايد ِحــــدة التن�افس بني الواليات
جهة ثاني�ة ،وكذا
املتحدة من جهة ،والصني وروسيا من ٍ
َّ
حالة االرتب�اك اليت خلفها االنسحاب األمريكي من
َّ
أفغانستان ،وبالنظر كذلك إىل أن انضمام إيران لهذا
ّ
ُ
ُ
«اإلقليمية» يف
ينســــجم مع نزعــــة
التجمع اإلقلييم
السياســــة اخلارجية اإليراني�ة خالل السنوات األخرية
ً
ضمن سياسة «التوجه شرقا» ،وذلك لرغبة مؤكدة
يف مواجهة العزلة املفروضة عليها من الواليات املتحدة
ّ
االقتصادية الناجمة عن العقوبات.
والغرب ،والعقبات
ّ
وبقدر ما يوف ُر فضاء شنغهاي من مزايا تنظر إليها إيران
َّ
بعني االعتب�ار ،فإن حركة إيران واســــتفادتها من هذه
ِّ
ً
الساحة ،تواجه قيودا وعقبات متعددة...
املزيد على www.rasanah-iiis.org

أحدث إصدارات رصانة

النفـوذ اإليرانـي
فـي أفريقيا جنوب
الصحــراء
يحاول هذا الكتاب أن ِّ
يوضح كيف َّاتهت إيران صوب أفريقيا جنوب الصحراء
اعتقادا منها أن دول القارة
والتوجهات األيديولوجية،
جتمع بني الواقعية
بدوافع
ً
ُ
ُّ
أراض خصبة ملشروعها العابر للحدود «مشروع والية الفقيه» ،وإحدى الساحات
ٍ
يتَّ
بعها النظام اإليراني في
التي
الغرب»
عن
ا
بعيد
«التحرك
إستراتيجية
ضمن
ً
ُ
والعزلة الدولية ،في هذا اإلطـ ــار يبدوا عمل ًيا أن إيران
إطـ ــار مواجهـ ــة الضغوط ُ
جديرا بالترويج بني أبناء القارة ،وإن جنحت من
ملهما
منوذجا
لـ ــم تكـ ــن متلك
ً
ً
ً
عدد محدود من الدول،
خـ ــال اإلغـ ــراءات في جذب بعض العناصر ملذهبهـ ــا في ٍ
رائدا على الصعيدين السياسي واالقتصادي،
كما أنها لم متلك
منوذجا تنمو ًيا ً
ً
ً
ً
طرف
نزعة ُأحادية
حتركاتها في هذه الساحة ال تعكس سوى
وعالقة من ٍ
وكانت ُّ
واحد ،أعادت ألبناء القارة ذاكرتهم املريرة مع االسـ ــتعمار وأدواته ،لهذا سـ ــرعان
وتراجعا في النفوذ في ِّ
قوية منافسة ،ال سيما
حتديات
ما باتت تواجهُ
أدوار ٍ
ٍ
ً
ظل ٍ
تقوده اململكة العربية السعودية.
الدور اخلليجي الذي ُ

www.rasanah-iiis.org
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التحوالت فـي توازنات القوى
بالنظام الدولي
www.rasanah-iiis.org
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ُي َع ّد صـ ــراع القـ ــوى الدولية علـ ــى تراتبية القوة فـ ــي النظـ ــام الدولي ،مبا
ُيحـ ـ ِـدث تغييـ ــرات جوهريـ ــة فـ ــي شـ ــكل النظـ ــام الدولـ ــي القائم ،مـ ــن أخطر
أشكال الصراع على حالة السلْم واألمن اإلقليم َّيني والدول َّيني؛ ألنه غال ًبا
حروب طاحنـ ــة بني القوى
مـ ــا تسـ ــبق مرحل َة التح ـ ـ ّول في النظـ ــام الدولي
ٌ
املهيمنـ ــة والقوى الصاعدة .لذلك تعكف مراكز الفكر والدراسـ ــات الدولية
علـ ــى تقـ ــدمي حتليالت إسـ ــتراتيجية حـ ــول االجتاهات احملتملة واملسـ ــارات
رتي فـ ــي مجريات
املتوقعـ ــة للتنافـ ــس اإلسـ ــتراتيجي بني أكبر قوتـ ــن مؤثّ ْ
الشؤون الدولية ،الواليات املتحدة والصني ،والس ّيما في ظل ُ
تعاظم التوتر
بينهما في عديد من ميادين الصراع حول العالم

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

تصاعد التنافس
ُ
األمريكي-الصيني
على الساحة الدولية

16

تصاعُد التنافس األمريكي-الصيني على الساحة الدولية

يأيت ذلك بوصول إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس
جو بايدن مطلــــع عام 2021م ،بإســــراتيجية مغايرة عن
إسرتاتيجية ســــلفه دونالد ترامب يف احتواء الصني ،من
حيث طبيعة وأدوات االحتــــواء ،للحيلولة دون إحداث
حتوالت يف موازين القــــوة الدولية لغري صالح الواليات
املتحدة وديمومتها على ّ
قمة هرم النظام الدويل.
تكشف ّ
تطورات الصراع بني القوتني الرائدتني يف
العالــــم ،خالل العام األول ِمن ُحكم بايــــدن ،عن عدة

تساؤالت :كيف أدرك بايدن مخاطر الصني على موقع
ً
الواليات املتحدة على ّ
خصوصا
قمة هرم النظام الدويل،
ّ
يف ظل توقع عديد من املحللني قدرة الصني على إزاحتها
مــــن املرتبــــ�ة األوىل ًّ
عامليــــا حبلــــول 2040م؟ وما مدى
االســــتمرارية والتغيري يف سياســــة احتواء الصني خالل
ُ َْ
وليي على
2021م؟ ومــــا أبرز بؤر التوتر بني القوتــــن األ
مستوى العالم؟ وما اجتاهات التن�افس املتوقعة بينهما
خالل عام 2022م؟
لذلك سينقســــم هذا اجلــــزء من التقريــــر إىل أربعة
محاور ،األول :يتطرق إىل سياســــة االحتواء األمريكية
للصني بني االســــتمرارية والتغيري يف عهد بايدن ،والثاين:
ُ
يلل سياســــات التطويق واملواجهة املتب�ادلة بني أمريكا
والصني ،والثالث :يســــتعرض بؤر التوتــــر بينهما على
الصعيد العاليم .ويف اخلاتمة ،سنقدم بعض التوقعات
لمآالت التن�افس األمريكي-الصيين خالل عام 2022م.
ّأو ًل :سياســــة احتــــواء الصني بني االســــتمرارية
والتغيير يف عهد بايدن
منذ يومها ّ
األول يف البيت األبيض مطلع 2021م ،وضعت

إدارة بايدن مواجهة الصني على رأس أولوياتها ،بوصفها
ِّ
املهــــدد ّ
األول واملنافس األقــــوى للواليات املتحدة على
ّ
قمة هرم النظام الدويل ،حبكم امتالكها أدوات املزاحمة
ومقومات القوة والصعود ،مع ســــعيها الدؤوب إلرساء
ّ
نظــــام دويل متعدد األقطاب .ويتجلى ذلك يف تصنيف
«وثيقــــة الدليل اإلســــراتييج املؤقت لألمــــن القويم
األمريكي» للصني يف مارس 2021م ،كأخطر مصدر

تهديــــد على إعادة توزيــــع القوة والنفــــوذ يف غري صالح
الواليات املتحــــدة يف جميع أحنــــاء العالم( ،)1وتصنيف
«قانون االبتكار واملنافسة األمريكي» يف يونيو 2021م
ٍّ
للصني كأكرب حتد جيو-سيايس وجيو-اقتصادي عاليم
ُّ
أمام الواليات املتحدة ،فيما ُيعد تايوان دولة مستقلة(،)2
ّ
ٍّ
أمريكي بانفصال تايوان التابعة
تمسك
يف مؤش ٍر على
ٍ
لألرايض والسيادة الصيني�ة ،عنها .ويف ما يلي أبرز عوامل
إدراك إدارة بايدن أن الصني خطــــر صاعد على القيادة
العاملية ينبغي احتواؤه:
ُّ .1
ختوف الواليات املتحدة من فقدان الهيمنة الدولية
ّ
يظل ُّ
تمســــك الصني بنظام دويل متعدد األقطاب هو
الدافع املركزيُ الذي تتمحور حوله بقية دوافع التن�افس
َْ
وليي يف العالم؛ إلدراكها أن القوة الدولية
بني القوتني األ
ّ
ّ
املهيمنة على قمة هرم النظام الدويل تســــتطيع مد نطاق
نفوذها وهيمنتها العاملية ،والقدرة على التأثري يف مجريات
ّ
الشؤون الدولية ،بما يعظم مكانتها وثقلها الدويل ،وحيقق
مصاحلها اجليوسياســــية واالقتصادية والعســــكرية
العاملية ،وهو ما يفسر الهواجس األمريكية من فقدان
املوقع املهيمن على قمة النظام الدويل.
كما تدرك واشــــنطن أن امتالك بكني مزية تن�افسية
تدعمها يف حتقيــــق طموحاتها للقيــــادة العاملية ،وإفقاد
الواليات املتحدة موقع املهيمن علــــى النظام الدويل ،لم
تتوافر للخصم السوفيييت يف أثن�اء احلرب الباردة ،وهي
ُ
مزية التحلل من تكلفة عبء احللفاء المأزومني ،باستثن�اء
ّ
امليض يف حتقيق هدف
كوريا الشمالية ،بما ال يعوقها عن
ّ
إرساء نظام دويل متعدد األقطاب .لذلك تتمتع الصني

(1) white house, Interim National Security strategic Guidance, )March 2021(, Accessed: Dec 25,2021, https://bit.ly/3rnHnsz
(2) John J. Mearsheimer, The Inevitable Rivalry America، China, and the Tragedy of Great-Power Politics, foreign affairs, (Nov/Dec 2021), Accessed: Dec 25,2021, https://fam.ag/3mvVB94
www.rasanah-iiis.org
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 .3مساعي بكني خللق نموذج اقتصادي عاليم بديل
تتواىل مســــاعي الصني خللق نمــــوذج اقتصادي عاليم
بديل عن النموذج الغريب ،الذي تقوده الواليات املتحدة،
ً
إذ أسست بنوكا دولية ،مثل البنك اآلسيوي لالستثمار
يف البني�ة التحتي�ة ،والبنك اآلسيوي للتنمية ،وبنك آسيا،
وكثري من املنظمات المالية واالقتصادية اليت تهيمن على
قراراتها الصني ،ملنافسة البنوك الغربي�ة ،مثل صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل ،وإزاحة الواليات املتحدة من
َ
احلزم التمويلية
قمة النظام النقدي العاليم ،وتقديــــم ِ
ملختلف دول العالم بمعدالت فائدة تن�افسية؛ بما يؤدي
ِّ
إىل سحب البساط من حتت الشركات األمريكية املنفذة
للمشروعات يف مختلف دول العالم لصالح الشركات
الصيني�ة .كذلك تعتمد الصني على بنوكها الداخلية،
مثل بنك الصني لالسترياد والتصدير ،يف تقديم القروض
الدولية ،كما تن�افس الصني شركات التكنولوجيا
األمريكية يف اخرتاق األسواق العاملية بأسعار تن�افسية.

ثانيا :سياسات االحتواء املتبادلة بني أمريكا والصني
ً
ّ
ٌ
تبنت كل من الدولتني ،الواليات املتحــــدة والصني،
سياسات جتاه األخرى لكسب معركة احلفاظ على
ٍ
تغيري/تراتبي�ة القوة والنفوذ يف النظام الدويل ،كالتايل:
 .1سياســــات اإلدارة األمريكية لتطويق الطموحات
الصيني�ة العاملية
ً
عالوة على استمراريتها يف فرض العقوبات االقتصادية
والقيــــود التجارية ،الــــي اتبعها ترامب ضــــد الصني،

ُ
((( مونت كارلو الدولية ،أقوى اجليوش يف العالم عام 2021م ..أمريكا األوىل وروسيا الثاني�ة ومصر الـ 13والسعودية الـ 30( ،17ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FvP7OZ ،

(1) Ibid.
(2) Ibid.

Rasanah

 .2مزاحمة الصني ملكانة الواليات املتحدة
علــــى الرغم من أن مزيان القوى الــــدويل ال يزال يف صالح
الواليات املتحدة ،حبكم امتالكها مناطق نفوذ واسعة
ّ
وأوراق ضغط عاملية متعددة ،واستحواذها على مقدرات
عسكرية واقتصادية جعلتها يف مراكز الصدارة العاملية
لعام 2021م ،وقيادتها لتحالفات سياسية من حلفائها يف
آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتيني�ة ،وكذلك حتالفات
عسكرية هي األقوى يف العالم ،مثل حلف الناتو ،فإنها
قلقة من املســــاعي الصيني�ة لتعظيــــم معدالت القوة
بمفهومها الشامل .وأصبحت بكني املنافس األول واألكرب
لواشنطن على قيادة النظام الدويل ،بما تمتلكه من ثروة
َّ
مالية تقدر بنحو  %70من ثروة الواليات املتحدة ،كذلك
َّ
على عدد سكان يقدر بأربعة أضعاف الشعب األمريكي.
وتشــــر التقديرات إىل أنه يف حال استمرار نمو االقتصاد
ًّ
ســــنوياُ ،يتوقع أن تصبح ثروة الصني
الصيين بنحو %5
()2
حنو  %1.8من ثروة الواليات املتحدة حبلول 2050م .
َ
وكذلك تدرك واشنطن أن امتالك بكني لعاملي
ّ
الرثوة المالية الضخمة وعدد السكان الهائل يمكنها من

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

بقدر كبري من الرتكزي يف تن�افسها ضد الواليات املتحدة،
ولم ُ
يكن هناك ما يشــــتت جهودها عــــن حتقيق هذا
ً
الهدف ،مقارنة باالحتاد الســــوفيييت السابق الذي ّ
حتمل
تكلفة احللفــــاء المأزومني ،مثل بولندا واملجر آنذاك؛ ما
ً
ّ
شكل عبئ�ا على موسكو نتج عنه تشتيت تركزي القادة
الســــوفييت جهودهم ضد خصمهم الرئيس ،املتمثل يف
الواليات املتحدة(.)1

امتالك مقدرات عسكرية تفوق نظريتها األمريكية خالل
ّ
والســــيما يف ظل ُّ
تبو ِئها املرتب�ة الثالثة يف
العقود املقبلة،
التصنيف العاليم ألقوى اجليوش («غلوبال فاير باور»
لعام 2021م)( )3بعد واشنطن وموسكو ،ومع مساعيها
لتقليص فارق القوة العســــكرية مع واشــــنطن برفع
مزيانيتها الدفاعية وإنفاقاتها العسكرية ،وهو ما يزيد
قلق واشنطن من إمكاني�ة قدرة بكني على إحداث ُّ
حتول يف
مزيان القوى الدويل لغري صاحلها.

ُّ
وتدرك الواليات املتحدة تقــــدم الصني يف إجناح هذا
ُ
ً
خصوصا أنه ال يفــــرض على الدول
النمــــوذج البديــــل،
ً
إمالءات وال اشرتاطات ،مقارنة بالنموذج األمريكي عند
ً
مقبول ًّ
ً
عامليا .وتتخوف
نموذجا
اإلقراض أو املنح ما جيعله
واشــــنطن أن يعقب هذا النموذج االقتصــــادي البديل
ُ
ٌ
نموذج أمين ثم سيايس بديل ،ما يفقدها هيمنتها العاملية
بشكل واقعي ،وهو ما يكشف عن اخنداع اإلدارات
األمريكية املتعاقبة بنظريات فرانسيس فوكوياما
ّ
حول «نهاية التاريــــخ» ،اليت لم تتحقق افرتاضاتها حول
ّ
االنتصار احلتيم للنموذج الغريب ،واليت أسهمت ،إىل حد
كبري ،يف تشجيع واشنطن على إدماج الصني يف االقتصاد
ًّ
العاليم بقبول انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية ،ظنا
منها أنها ستتحول إىل شريك اقتصادي حتت عباءة نظام
بقيادة أمريكية ،فيما أصبحت الصني أكرب خصم
دويل
ٍ
ومنافس إسرتاتييج عاليم أمامها على القيادة العاملية.
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أضافــــت إدارة بايــــدن أدوات جديدة الحتــــواء الصني
ًّ
عامليا ،أبرزها:
أ .تشكيل/إحياء التحالفات العسكرية:
تتمثل أهم أدوات إسرتاتيجية إدارة بايدن الحتواء الصني
يف تشــــكيل/إحياء التحالفات العسكرية املناهضة
للصني ،مــــن حلفــــاء الواليــــات املتحدة اآلســــيويني
ّ
واألوروبيني .وتسلط هذه التحالفات الضوء على إدراك
ًّ
ً
إســــراتيجيا تتن�اىم قوته
خصما
بايدن لصعــــود الصني
ّ
بشكل يمثل مصدر تهديد للهيمنة األمريكية العاملية أكرث
ِم َّما كان يمثله االحتاد الســــوفيييت السابق على الواليات
املتحدة خالل احلرب الباردة .ومن ّ
أهم هذه التحالفات:
(« )1أوكوس» (ُ :)Aukusي َع ّد ّ
أهم ترتيب أمين منذ
انتهاء احلرب العاملية الثاني�ة قبل حنــــو ً 75
عاما ،وأخطر
حتالف أمين يف القرن احلادي والعشرين ،بتوقيع الواليات
املتحدة مع اململكة املتحدة وأسرتاليا اتفاق الشراكة
األمني�ة (أوكوس) ،يف  15سبتمرب 2021مّ .
أهم بنوده أن
حتصل أسرتاليا بموجبه من الواليات املتحدة وبريطاني�ا
ّ
ألول مرة -على تكنولوجيا عسكرية لبن�اء وتطويرً
غواصات تعمــــل بالطاقــــة النووية ،فضل عــــن تعزيز
التعاون بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف املجال
النووي ،لتطوير وحتديث البىن التحتي�ة للدفاع النووي.
(« )2كواد» ( :)Quadوهو حتالف عســــكري قديم(،)*1
ًّ
يضم كل من الواليات املتحدة والهند واليابان وأسرتاليا،
أحيتــــ�ه إدارة بايدن بعــــد أيام قليلة مــــن توقيعها اتفاق
ّ
«أوكوس» ،بموجب اتفاق وقعته مع الدول الثالث يف
 24ســــبتمرب 2021م .ونص االتفاق على( )2توثيق التعاون

األمين بني الدول األعضاء ،والعمــــل على احلفاظ على
ْ
منطقة املحيطي الهندي والهادي ُحرة ومفتوحة ،وتعزيز
النظام ُ
احلر واملفتــــوح القائم على قواعد القانون الدويل،
والزتام إخالء كوريا الشمالية من األسلحة النووية.
ٌ َّ
معلــــوم أن الهدف األمريكي من وراء تشــــكيل
«أوكوس» وإحياء «كواد» يتمثل يف احتواء الصني
ْ
يف املحيطــــن الهندي والهــــادي بوصفهما أبرز منطقتني
للمواجهة اجليوسياسية بني الواليات املتحدة والصني،
وخلق توازن قــــوى جديد يف املحيطني ويف عموم آســــيا،
ّ
حيد من منافســــة الصني للواليات املتحدة على القيادة
ً
خصوصا يف ظل قلق واشنطن من إقدام بكني
الدولية،
على تقديم ضربة اســــتب�اقية ضد حليفها اإلســــراتييج
بشرق آسيا ،تايوان؛ إلثن�ائها عن طموحاتها االستقاللية
عن الصني ،ورؤية بعض احللفاء األوروبيني للصني على
ً
ً
ّ
ًّ
وجوديا ألوروبا ،مقارنة بالتهديد
أنها ال تشــــكل تهديدا
ّ
الذي كان يشكله االحتاد السوفيييت السابق على القارة
األوروبي�ةّ .أما أهداف بقية الــــدول األعضاء فتتمثل يف
ّ
موازنة النفوذ الصيين املتن�ايم يف شــــرق آسيا ،واحلد من
تأثريات الصني على مصاحلهم ،بعد أن شهدت السنوات
ً
تفاقمــــا للزناعات بني هذه الــــدول والصني،
الماضية
ّ
وصلت إىل حد املواجهات العسكرية احلدودية مع الهند،
وتصاعد التن�افس التجاري والتكنولويج مــــع اليابان،
وتعاظــــم التوترات بني الصني وأســــراليا ،على خلفية
عقوبات على الثاني�ة ملطالبتها بإجراء حتقيق
فرض األوىل
ٍ
ّ
دويل حول دور بكني يف التسرت على معلومات حول تفش
ّ
ّ
التطورات كلها استغلتها واشنطن
«كوفيد .»19-هذه
ْ
لصالح تفعيل التحالفي يف محيط اخلصم الصيين.

َ
يف املقابل ،انتقدت الصني سياسة اإلدارة األمريكية
يف تشكيل التحالفات لتطويقها من دول جوارها ،كالهند
اليت ُ
تضم ثاين أكرب تكتل بشري على كوكب األرض بعد
ّ
الصني ،وتشــــكل قوة اقتصادية صاعدة ،وتقع ضمن
قلب الطريق التجاري الصيين العابــــر للحدود «احلزام
والطريق» ،كما تمثل قوة نووية هــــي األبرز يف منطقة
شبه القارة الهندية املجاورة للصني ،وتطمح إىل ممارسة
ّ
دور مؤثر يف مجريات الشؤون العاملية .واليابان صاحبة
ٍ
القــــوة االقتصادية ،واحلليف اإلســــراتييج للواليات
ّ
والعدو التارييخ للصني يف شــــرق آســــياّ .أما
املتحــــدة،
أسرتاليا فتحظى بمكانة مهمة لدى واشنطن حال اندالع
مواجهات محتملة مع الصني ،حبكم موقعها اإلسرتاتييج
قرب الصراعات يف شرق آسيا ،ومن اخلطوط التجارية
والعسكرية الدولية.
ب .طرح املبادرات املنافسة ِلـ«احلزام والطريق»:
ملواجهة مبادرة «احلزام والطريق» ،كإحدى أبرز أدوات
الصني ملمارسة دور أكرب على الساحة الدولية ،دعا بايدن
ُ
مطلــــع 2021م إىل أن تطلــــق الــــدول الديمقراطية حول
ً
العالم مبادرة ُمنافسة؛ لذلك طرح إعالن مجموعة الدول
الصناعية السبع الكربى ،يف يونيو 2021م ،بدعم أمريكي،
ً
مبادرة ُمنافسة بقيادة الدول السبع حتت عنوان «إعادة
عالم أفضــــل» ،مضمونها إعادة إحياء وتعزيز االجتاه
بن�اء ٍ
الليربايل على مستوى العالم ،من خالل العمل على إعادة
ُّ
اللحمة بني األنظمة الديمقراطية على الصعيد العاليم،
وتعزيز التنميــــة يف الدول النامية؛ لبن�اء تكتل وطريق
ديمقراطــــي قوي مناوئ ِلـ«احلــــزام والطريق»؛ بهدف

ُ
ِّ
ًّ
رسميا عام 2007م ،لكن لم ُ
خيرج إىل حي النور العتب�ارات إقليمية ودولية آنذاك ،إىل أن جرى تفعيله يف سبتمرب 2021م.
((( * َّأسسته الدول األربع على خلفية التسونايم املدمر يف املحيط الهندي عام 2004م ،وأعلن
((( علياء عبد الرحمن السيد ،تعزيز املواجهة ..قمة «كواد» وإسرتاتيجيات تقويض الصعود الصيين ،املركز العريب للبحوث والدراسات 27( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qs2HN9 ،
www.rasanah-iiis.org
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«احلزام والطريــــق» العابر للحــــدود ،وتهديد مصالح
َّ
الصني يف أفغانســــتان وآسيا الوســــطى؛ ألن أفغانستان
حتظى بموقع جيو-إســــراتييج ّ
هام يربط غرب وشــــرق
وجنوب ووسط آسيا .وهو ما يفسر محاولة استثمار بكني
االنسحاب األمريكي من أفغانستان لتعزيز حضورها
على الساحة األفغاني�ة .لذلك ،بعد يوم واحد من سيطرة
«طالبان» ،أعلنت بكني استعدادها لتعميق َ
العالقات
مع احلركة ،وأبقت على سفارتها يف أفغانستان رغم نقل

(1) The White House, Remarks by President Biden at the Summit for Democracy Closing Session,(Dec 2021 ,10(, Accessed: Dec 2021 ,23, https://bit.ly/3dVlwm6

ّ
مدعوة ..لماذا تواجه قمة بايدن للديمقراطية انتقادات حادة؟ 25( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qo0XVd ،
((( عريب بوست ،حضور للهند وإسرائي�ل وغياب عريب شبه كامل ..وتركيا غري

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

تركستان اإلســــامية يف إقليم شينجيانغ شمال غرب
الصني ،احلدودي مع أفغانستان ،ما يشجع هذه احلركة
على ُ
الم ّ
يض يف طموحاتها االنفصالية عن الصني إلنشاء
دولة يف شينجيانغ .كما يتوقع أن تتيح سيطرة «طالبان»
إمكاني�ة اخنراط عناصر من حركة تركستان يف صفوفها،
وكذلك قد يشكل صعود التنظيمات اإلرهابي�ة ضمن
والية خراســــان األفغاني�ة عامــــل جذب ملقاتلي اإليغور
املسلمني ،مع إمكاني�ة تشجيعهم على تنفيذ عمليات
إرهابي�ة بالداخــــل الصيين ،للضغط على بكني لقبول
االنفصال.
ًّ
اقتصاديــــا :إمكاني�ة تعطيل مشــــروعات طريق
()2

Rasanah

ُّ
حصار ما ُتعده واشنطن االجتاه السلطوي الصاعد بقيادة
ُ
يضمن احتواء الصني يف النهاية.
صيني�ة ،بما
ًّ
ً
وبشأن ما يعكس توجها أمريكيا يف عهد بايدن ملواجهة
عاملياّ ،نظمت إدارته ّ
القيم الســــلطوية املتصاعدة ًّ
قمة
افرتاضية عاملية يف ديســــمرب 2021م ،ملناقشة التحديات
والفرص اليت تواجــــه الديمقراطيات يف القرن احلادي
والعشرين ،شارك فيها ممثلون عن أكرث من  100دولة
حول العالم ،ناقشــــوا خاللها ثالث مســــائل :مناهضة
االستب�داد ،ومكافحة الفساد ،وتعزيز حقوق اإلنسان
ُ
وحرياته .وعبَّ بايدن يف البي�ان اخلتايم للقمة عن تفاؤله
من قدرة املشاركني على ترســــيخ القيم الديمقراطية
ً
مشريا إىل تشكيل رؤساء بنما وكوستاريكا
حول العالم،
ً
والدومينيكان حتالفا لتعزيز املؤسسات الديمقراطية،
ً َّ
مؤكدا أن ترسيخ القيم الديمقراطية يف النظام الدويل
ْ
ً
العامليَّيً ،
ّ
داعيا إىل مزيد
النمو واالزدهار
حقق عقودا من
من املمارسات الديمقراطية يف مواجهة االجتاه السلطوي،
ُ
يســــهم يف مسار عودة
من خالل جهد جماعي عاليم ،بما
()1
ازدهار الديمقراطية حول العالم من جديد .
كما أعلنت اخلارجية األمريكية عن إسرتاتيجيات
تكميلية ّ
لقمة بايدن لتعزيز الديمقراطية حول العالم،
منها إنشــــاء منصب منســــق وزارة اخلارجية ملكافحة
الفســــاد العاليم ،وتسريع احللول التكنولوجية ملكافحة
الفســــاد يف جميع أحناء العالم ،من خالل مشروع حلول
مكافحة الفســــاد عرب التقني�ات الناشئة ،ومكافحة
االعتقــــال التعســــفي يف َ
العالقــــات بني الــــدول ،مثل
االحتجاز التعســــفي ملواطن دولة من ِقبــــل دولة أخرى
ٍّ
ألغراض ذات دوافع سياســــية ،بوضع حد له من خالل

االستمرار يف تب�ادل املعلومات حول التهديدات املشرتكة
حلقوق اإلنسان والديمقراطية وحكم القانون ،وتعزيز
التحوالت الديمقراطيــــة وحالة حقوق اإلنســــان على
مستوى العالم ،ومواجهة عمليات تزوير االنتخابات يف
األنظمة غري الديمقراطية وفضحها ًّ
عامليا.
ورغم األهمية اإلســــراتيجية للمبادرة يف احتواء القيم
ّ
ً
َّ
الســــلطوية ًّ
عامليا ،فإن عديدا من املحللني شكك يف
قدرتها على خلق تكتل ديمقراطي عاليم يسهم يف حصار
َ
الصني؛ نتيجة مشــــاركة بعض الدول ذات األنظمة
ّ
الســــلطوية فيها ،إذ صنف مؤشر «فريدوم هاوس» 31
«حرة ًّ
دولة من الدول املشــــاركة على أنها ُ
جزئي�ا» ،و3
دول ضمن املعسكر «غري ُ
احلر» ،و 8دول تقع يف مرتب�ة
منخفضــــة يف تصنيفــــات الديمقراطية ،هــــي :زامبي�ا،
وباكستان ،وأنغوال ،وصربي�ا ،والكونغو الديمقراطية،
َّ
وكيني�ا ،ومالزييا ،والعراق .كما أن  4دول ترتفع فيها
مستويات االســــتب�داد مع االخنفاض الكبري يف ُحرية
التعبري والــــرأي على مدى العقد المــــايض ،وهي :الهند،
والربازيل ،والفلبني ،وبولندا( .)2كذلك لم ُي ْد َع إىل ّ
القمة
من الشرق األوســــط من حلفاء الواليات املتحدة سوى
إسرائي�ل والعراق.
ج .استمرار تطويق الصني باألزمات والتحديات:
َّ
ٌ
يرى عديد من املحللني أن تطويق الصني بطوق أزمات،
ً
سواء بت�أجيج نزاعاتها مع بعض دول جوارها يف ما خيص
َ
حبري الصني الشــــريق واجلنــــويب ،أو خبلق أزمات يف دول
ُّ
ّ
جوارها بهدف التأثري يف الداخل الصيين بما حيد ِم َّما ُتعده
واشــــنطن طموحات الصني العاملية ،من بني األدوات

ّ
املختصني
األمريكية الحتواء الصني .لذلك ربط كثري من
بني االنسحاب العسكري األمريكي من أفغانستان يف
أغســــطس 2021م ،والرغبة األمريكية يف خلق ساحة
ُ
فوىض علــــى احلدود الغربيــــ�ة للصني ،تفرض حتديات
عليها تبطئ صعودها ،وذلك على النحو التايل:
(ًّ )1
أمني�ا :حال تقديم «طالبان» ،اليت ســــيطرت على
َ
الدعم حلركة
أفغانستان عقب االنسحاب األمريكي،
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الواليات املتحدة وأغلب الدول األوروبي�ة مقرات بعثاتها
الدبلوماسية إىل خارج أفغانستان.
َّ
َ
َ
ًّ
بالتحديني السابقني ،فإذا ما حتققا،
سياسيا :يرتبط
()3

أو علــــى أقل تقدير زادت حدة رغبة مســــليم اإليغور يف
االنفصال ،فإنه من شأن ذلك تأجيج الزنعات االنفصالية
لبقية املناطق الصيني�ة ذات الطموحات االنفصالية ،مثل
تايوان وهونغ كونغ وماكاو ،ما قد يربك الساحة الصيني�ة
ّ
ّ
الداخلية ،ويؤث ُر يف معدل القوة الصيني�ة العاملية كقوة
صاعدة ومنافسة للواليات املتحدة املهيمنة على النظام
الدويل.

د .مواجهة نفوذ الصني يف أمريكيا الالتيني�ة:
ً
َّ
وألن سياسة حشد احللفاء ُ
حتتل أولوية يف عهده الحتواء
الصني ،سعى بايدن -على خالف ترامب -لعودة الدور
ً
ً
كبريا
تراجعا
األمريكي يف الساحة الالتيني�ة ،الذي شهد
َ
يف عهد ترامب نتيجة سياســــاته العدائي�ة جتاه عديد من
الــــدول الالتيني�ة على خلفية تعزيز َعالقاتها مع بكني،
وذلك لكسبها إىل جانب�ه يف معركة مواجهة نفوذ الصني
ّ
املتصاعد ًّ
والســــيما يف ظل إدراك بايدن أهميتها
عامليا،
كفناء خلفي للبالد .لذلك كانت الدائرة الالتيني�ة حاضرة
ّ
بشــــدة يف ذهنه وهو مرشــــح للرئاسة ،باختي�اره كاماال
ً
هاريس ذات األصول الالتيني�ة-الهندية نائب�ة له ،وبعد
يَّ
فوزه يف االنتخابات ع شخصيات ذات أصول التيني�ة
ضمن فريق إدارته ،مثل وزيــــر األمن الداخلي أليخاندرو
مايوركاس ،ووزير التعليم ميغيل كاردونا.

سياســــات مغايرة عن سياســــات سلفه
اتبع بايدن
ٍ
ً
يف مواجهــــة الصني يف أمريكيــــا الالتينيــــ�ة ،فبدل من
سياســــة الضغــــط والتوبيــــخ اليت اتبعهــــا ترامب ضد
القادة الالتينيــــن؛ إلثن�ائهم عن تعزيز معدالت التجارة
واالســــتثمار مع الصني ،أقــــدم بايدن علــــى تغيري لغة
اخلطاب الســــيايس من الطابع الصــــدايم إىل التعاوين،
وتقديــــم بدائل تنموية ومســــاعدات (منح/قروض)،
لتمويل مشروعات البني�ة التحتي�ة والقدرة على مواجهة
التحديات املتصاعدة مثل الكوارث الطبيعية واجلريمة
ّ
املنظمة ،خبالف ترامب الذي قلص حجم املساعدات
لهذه الــــدول .وخصص بايــــدن حنــــو  4مليارات دوالر
ملساعدة دول املثلث الشمايل -الســــلفادور وغواتيماال
وهندوراس -على مكافحة الفقــــر والبطالة واجلريمة
املنظمة(.)1
ّ
كذلك تبن بايدن سياسات مغايرة جتاه ِملف الهجرة،
بإلغائه قرار بن�اء اجلدار احلدودي مع املكسيك ،الذي
شرع ترامب يف بن�ائه ،وقراره زيادة عدد الالجئني املسموح
لهم بدخول البالد .كما ّ
تعهد بايدن ،قبل توليه احلكم،
بأنه ُ
ســــيلغي النهج الذي سلكه ترامب ملعاجلة األزمة
َّ
الفزنويلية ،بقوله« :إن النهج الذي يركز على العقوبات
ّ
جتاه فزنويــــا والدعاية للحرب الوهميــــة ،اليت يفضلها
ترامب ،ســــيتغري»( ،)2وبالفعل ألغى بايدن بعد فوزه يف
االنتخابات العقوبات على فزنويالّ ،
ونسقت إدارته مع
قادة الدول الالتيني�ة لتســــوية األزمة ،من خالل صيغة
ّ
السليم يف كراكاس.
متعددة األطراف تدعم االنتقال ِ

لكن جهود بايدن ملواجهة الصني يف أمريكا الالتيني�ة
تواجــــه حتديات عديدة ،منهــــا :عدم تعــــايف االقتصاد
األمريكي من تداعيات «كوفيد »19-بشكل يسمح
ً
لواشنطن بتقديم مساعدات مالية ،مقارنة بمساعدات
الصني الــــي تعاىف اقتصادهــــا للمســــاهمة يف تقليص
معدالت الفقر العالية يف هذه الدائرة ،اليت تشــــهد حنو
َّ
 231مليون شخص يف حالة فقر خالل 2020م( .)3كما أن
نت�اجئ االنتخابات التشريعية وانتخابات حكام الواليات،
اليت شهدتها العديد من الدول الالتيني�ة ،جاءت يف صالح
ً
التي�ارات اليســــارية املعاديــــة للواليات املتحدة ،فضل
عن رغبة عديد من األنظمة الالتيني�ة يف تنويع شــــبكة
حتالفاتها الدولية .كل هذه العوامل ختلق حتديات أمام
واشــــنطن يف الســــاحة الالتيني�ة ،مقابل تعظيم الفرص
أمام بكني لتعزيز حضورها.
 .2السياسات الصيني�ة إلحداث ّ
حتوالت يف النظام الدويل
ً
شــــهد العقد الثاين من األلفية الثالثة مزيدا من اجلهود
الصيني�ة إلحداث ّ
حتوالت يف النظام الدويل من األحادية
ّ
إىل التعددية القطبي�ة؛ إلرســــاء توازنات دولية جديدة،
ّ
وعززت جهودها يف هذا املضمار خالل 2021م ،من خالل:
أ .االستمرار يف تقليص الفجوة العسكرية مع الواليات
املتحدة:
تابعت بكني سياســــة تقليص فارق القوة العسكرية مع
واشنطن إلحداث توازن عسكري ،ألن القوة العسكرية
من أهم مرتكزات القدرة على التن�افــــس على القيادة
ً
العاملية ،وأنه إذا كانت الصني عازمة على إرساء عالم

(1) Jennifer Heiman, What Latin America can expect from Joe Biden, DW, (Jan 2021 ,20), Accessed: Dec 2021 ,24, https://bit.ly/3yuQmLA
(2) Candidates Answer CFR’s Questions Kamala Harris, CFR, (Aug 2019 ,21), https://on.cfr.org/3ITCYW6
(3) Dinorah Azpuru, Four years later, Biden faces a different Latin America, the global Americans, (Jan 2021 ,26), Accessed: Dec 2021 ,24, https://bit.ly/3JhzQnj
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ّ
ّ
مناص من زيادة قوتها العسكرية
متعدد األقطاب ،فال
ّ ُّ
للتفــــوق على نظريتها األمريكيــــة ،وأن ختلف قدراتها
العسكرية يعين القبول بالقيادة األمريكية املنفردة
للنظام الدويل؛ لذلك أعلنت يف مارس 2021م عن زيادة
بنســــبة  %6.8يف مزيانيتها العسكرية ،وتأيت هذه املزياني�ة
التصاعديــــة بعد الزيادة اليت شــــهدتها مزياني�ة 2020م،
اليت بلغت حنو  .)1(%6.6وأعلن معهد إستوكهولم الدويل
لبحوث السالم يف أبريل 2021م عن رفع الصني إنفاقها
العسكري لعام 2020م البالغ حنو  252مليار دوالر ،بنسبة
 %1.9عن العام الذي سبقه( ،)2ما نسبت�ه  %13من إجمايل
اإلنفاق العسكري العاليم.
ّ
َّ
قد يرى بعــــض املحللني أن واشــــنطن تب�الغ يف قلقها
من اإلنفاق العســــكري الصيين عند مقارنت�ه باإلنفاق
األمريكي ،الذي يعادل نظريه الصيين بأكرث من  3مرات،
بإنفاق واشــــنطن حنو  778مليار دوالر لعــــام 2020م ،ما
نســــبت�ه  %39من إجمايل اإلنفاق العسكري العاليم يف
َّ
2020م .لكن يرى البعض اآلخر أن مبعث القلق األمريكي
لسنوات متت�الية على املرتب�ة الثاني�ة
يعود إىل حفاظ بكني
ٍ
ًّ
بفارق كبري للغاية عن إنفاق الدول اليت
عامليا يف اإلنفــــاقٍ ،
تليها يف القائمة ،مثل الهند وروســــيا واململكة املتحدة
(انظر الشكل ،)1بل يشكل اإلنفاق الصيين أكرب من
إجمايل إنفاق الهند وروســــيا واليابان وكوريا اجلنوبي�ة،
ورفع بكني لإلنفاق بشكل ُمتت�ال على مدى ً 26
عاما حىت
ٍ
2020م ،وهي أطول سلســــلة زيادات مستمرة ّ
ألي دولة

شكل ( :)1اإلنفاق العسكري للدول على مستوى العالم لعام 2020م

Source: sipri, World military spending rises to almost 2$ trillion in 2020, (Apr 2021 ,26), Accessed: Dec 2021 ,24, https://bit.ly/3DzcipU

ً
مؤشرا على ّني ٍ�ة صيني�ة
يف العالم ( ،)3هو ما تراه واشنطن
ًّ
عسكريا يف املستقبل.
للوصول إىل القوة األوىل
كذلك تدرك واشنطن مخاطر التطوير العسكري
ُ
النوعي ،الذي تريه الصني منذ سنوات ،على ترسانتها

العسكرية؛ بهدف امتالك أسلحة دفاعية وهجومية
ّ
متطورة ،مثــــل تقني�ات الغواصات النووية الهجومية،
وحتسني تقني�ات صواريخ كروز الباليستي�ة ،واألسلحة
َّ
فرط الصوتيــــ�ة القادرة على حمل رؤوس نووية؛ ألن هذه

((( رويرتز /تقرير :اإلنفاق العسكري العاليم ارتفع  2.6%يف 2020م رغم اجلاحئة 26( ،أبريل 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://reut.rs/3mwQQMs ،
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((( إندبن�دنت عربي�ة ،بكني تزيد مزيانيتها العسكرية وسط توتر متواصل مع واشنطن 05( ،مارس 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3yXmEiE ،

(2) sipri, World military spending rises to almost 2$ trillion in 2020, (Apr 2021 ,26), Accessed: Dec 2021 ,24, https://bit.ly/30YBk4D
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األســــلحة قد تدفع واشنطن إىل التفكري يف إبعاد ّ
قواتها
عن مناطق الصراع يف شــــرق آســــيا ،وتقييــــ�د اللجوء إىل
ّ
القوة بصدد تايوان أو حبر الصني اجلنويب ،وهو ما جتلى يف
تصريح وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت ،يف أثن�اء زيارته
ّ
لطوكيو يف 2021م ،أن الصني استغلت انشغال الواليات
ّ
املتحدة بقضايا الشــــرق األوســــط وحدثت جيشــــها،
ّ
وتمكنت من تقليص الفجوة يف القوة العسكرية(.)1
لكن يف املقابل ،جتــــادل بعــــض أدبي�ات َ
العالقات
َّ
َ
األمريكية-الصيني�ة بأن قرار واشنطن تزويد أسرتاليا
بغواصــــات هجوميــــة تعمــــل بالطاقة النوويــــة ُ
يضع
مأزق إسرتاتييج يف إطار ســــباق التسلح مع
بكني أمام ٍ
واشــــنطن؛ ما من شــــأنه تغيري موازين معادلة القوة يف
اإلندو-باســــيفيك لصالح واشنطن .وتتطلب مساعي
ّ
التطور رفع إنفاقها العسكري بشكل
بكني ملضاهاة هذا
كبري للغايــــة ،وإذا ما رفعتــــه عن معدالتــــه الطبيعية
ّ
فمن املرجح وقوعها يف ذات الفخ الذي وقع فيه
السنوية ِ
الســــوفييت يف أثن�اء احلرب الباردة؛ ألنه إما أن يأيت على
حســــاب نموها االقتصادي إذا ما قررت رفعه ،وإما أن
ً
جيعلها أكرث عرضة للتهديدات من واشنطن وحلفائها يف
اإلندو-باسيفيك ،إذا ما أدركت الفخ ورفضت ُ
الم ّ
يض يف
رفعه .وحىت إذا استطاعت بكني مجاراة اإلنفاق األمريكي
ً
ّ
على املدى املنظور ،فإن املسألة أيضا ليست يف صاحلها،

ُ
إذا ما أضيفت مقدرات أعضاء «أوكوس» و«كواد»
الحتواء الصني إىل املعادلة؛ ألنه ســــيفرض على الصني
َ
ألضعاف مضاعفة ملضاهاة مقدراتها
مضاعفة إنفاقها
ٍ
ُ
يصعب حدوثه.
مجتمعة ،وهو ما
َّ
أضف إىل ما سبق ،أن الواليات املتحدة ال تزال ترتبع
على عرش النظام الدويل ،حبكم تمتعها بالقدر األكرب من
القدرات المادية وغري الماديــــة يف العالمُّ ،
لتبو ِئها املرتب�ة
األوىل ًّ
عامليا يف املجالني العسكري (أقوى جيوش العالم)
بأكرث بنحو  6-5مرات من القدرات العسكرية الصيني�ة،
واالقتصــــادي (حتوي  %25من الــــروة العاملية ،أي حنو 4
ً
وتهيمن على َّ
ُ
مؤسسات
أضعاف الرثوة مقارنة بالصني)،
ّ
التطور
التمويل الدولية ،وحتظى بالريادة العاملية يف مجال
()2
التكنولويج واالبتكار ( %35من االبتكار العاليم)  ،ومن
ٌ
أقوى دول «الفيتو» يف مجلس األمن؛ لذلك توجد فجوة
ْ
ّ
ً
كبرية بني اجلانبي ،يستغرق سدها عقودا مقبلة.
ب .تعزيز احلضور على الساحة الالتيني�ة:
مقابل مســــاعي واشنطن لتعزيز احلضور األمريكي يف
ّ
ً ُ َ
الفناء
املحيط الصيين ،تبنت بكني سياســــة مماثلة يف ِ
اخللفي للواليات املتحدة ،بهرولتها مللء الفراغ اليت تركته
يف عهد ترامب يف الساحة الالتيني�ة على خلفية سياساته
عديد
العدائي�ة جتاهها ،وهو ما أســــهم يف تغيــــر بوصلة ً ٍ
ً
من دولها حنــــو الصني ،اليت وجدوا فيهــــا حليفا موثوقا،

ً
خصوصا يف ظل تداعيات «كوفيد ،»19-اليت بدورها
ّ
ً
وفرت فرصة تاريخية للصني لتعزيز نفوذها ،من خالل
إرسال اإلمدادات الطبي�ة الالزمة للمساهمة يف مكافحته؛
ما أســــهم يف ختلــــي بعض الــــدول الالتينيــــ�ة ،مثل بنما
والســــلفادور والدومينيكان ،عن اعرتافهم بت�ايوان مقابل
االعرتاف بمبدأ «صني واحدة ونظامان مختلفان»(،)*3
كما اضطرت الربازيل ،رغم َعالقتها القوية بواشــــنطن،
إىل الرتاجع عن انتقاداتها للصني؛ لكونها باتت الشريك
التجاري ّ
األول لها.
لذلك ،مقابــــل تراجع احلضور األمريكــــي ،باتت
ً
ًّ
الصني ً
مؤثــــرا يف الســــاحة الالتيني�ة،
اقتصاديا
العبــــا
ُّ
بتبو ِئها مرتب�ة الشريك التجاري األول مع بعض دولها،
ً
كالربازيل وأوروغواي واألرجنتني وبريو وتشيلي ،فضل
عدد الــــدول الالتيني�ة املنضمــــة إىل مبادرة
عــــن وصول ِ
()4
«احلزام والطريق» حىت نهاية 2021م إىل حنو  19دولة .
كما عززت الصــــن حضورها األمين من خالل الزيارات
َ
العسكرية املتب�ادلة والتمرين�ات املشرتكة مع بعض
الدول الالتيني�ة ،بما يف ذلك الدول الصديقة لواشنطن،
مثل بريو وكولومبيــــ�اُ .
وتكمن خطورة احلضور الصيين يف
الساحة الالتيني�ة يف حالة اندالع مواجهات مع الواليات
ّ
املتحدة يف بؤر التوتر بشــــرق آســــيا ،إذ ُيتوقع أن تستغل
بكني هذا احلضور يف مواجهاتها مع واشــــنطن ،وهو ما

((( الوفاق ،وزير الدفاع األمريكي :الصني قوة ازدادت يف أثن�اء انشغالنا بالشرق األوسط 17( ،مارس 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/30WLv9I ،
((( رحاب جودة خليفة :واشنطن ..نفوذ يف ّ
مهب الريح 30( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 23 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3pnp6vD ،
((( (*) مبدأ دستوري صيين أرساه أبو التجربة التنموية الصيني�ة دينغ شياو بينغ خالل ثمانيني�ات القرن املنصرم ،إلعادة توحيد كل املقاطعات اليت تطالب باالستقالل بعد انتهاء عقود استئجارها لربيطاني�ا والربتغال نهاية تسعيني�ات القرن
المايض ،مثل هونغ كونغ وماكاو ،حتت راية دولة واحدة ،وهي الصني الشعبي�ة ،وبموجبه ستحتفظ املقاطعتان باحلكم الذايت ملدة ً 50
عاما ،وبنظامهما الرأسمايل ،شريطة االعرتاف بمبدأ «صني واحدة ونظامان مختلفان» والعمل حتت
َّ
ُ
مظلة الدولة األم ذات النظام الشيوعي ،ال كدول مستقلة عنها ،واالعرتاف بأن كيان الدولة الرئيس يطبق االشرتاكية ذات اخلصائص الصيني�ة .وتعاملت بكني مع تايوان بموجب هذا املبدأ على أن حتتفظ بنظامها الرأسمايل وبدرجة عالية
من احلكم الذايت ،وهو ما ترفضه تايوان وتسعى حنو إعالن االستقالل.

(4) Paola Zuleta , How Latin America Can Make the Most of the US-China Competition?, The Diplomat, (Dec2020 ,16), Accessed: Dec 2021 ,30, https://bit.ly/3FzwJUZ
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ً
توترا بني الواليات
ثالثا :البؤر والقضايا األكثــــر
ً
املتحدة والصني
ّ
جتلى التن�افس بني القوتني املؤثرتني يف الشؤون الدولية
ّ
خالل العام ّ
األول من حكم بايدن يف تعدد بؤر التوتر على
مستوى العالم ،وسرنكز على أكرثها ً
توترا ،وهي:

(1) Bill Van Auken, Pentagon to Biden: Latin America a major battlefield in war with China, World Socialist Web Site, (Dec 2020 ,4), Accessed: Dec 2021 ,23, https://bit.ly/3DKMh88
(2) Farnaz Fassihi and Steven Lee Myers, Defying U.S., China and Iran Near Trade and Military Partnership, NY times,)Mar 2021 ,27(, Accessed: Dec 2021 ,22, https://bit.ly/3FgfGrl
((( دويتشه فيله ،حتليل :ما ِخيارات أوروبا مع صعود الصني على حساب هيمنة أمريكا؟ 07( ،فرباير 2021م) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3D1eTIO ،
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املتحدة ،يف إطار سياســــة استقطاب خصوم الواليات
املتحدة ،كما تفعل واشنطن ضد الصني يف شرق آسيا،
وذلك بتوقيعها اتفاق الشــــراكة اإلسرتاتيجية مع طهران
ُ
تســــتثمر الصــــن بموجبها حنو 400
يف مارس 2021م ،إذ
مليار دوالر أمريكــــي يف مجاالت مختلفــــة بإيران ملدة
ً 25
عاما( .)2هذا االتفاق يؤكد نفــــوذ الصني املتن�ايم يف
ُ
املنطقة ،ويكشف عن تغيري جيوسيايس فيها ،وقد يوفر
ً
ّ
فرصة لطهران للتخفيف من وطأة العقوبات ،اليت أثرت
ًّ
ًّ
اقتصاديا ،وعزلتها
شرق-أوســــطيا ،وخنقتها
يف نفوذها
ّ
َّ
ًّ
دوليا .يف املقابل ،يرى عديــــد من املحللني أن االتفاق يأيت
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يفسر تصريح البنت�اغون أن أمريكيا الالتيني�ة «ساحة
معركة» رئيسة يف احلرب العاملية الثالثة املقبلة()1؛ ألنه
يف الوقت الذي تســــعى فيه إدارة بايدن لتعزيز احلضور
ّ
منافسة حادة للغاية مع الصني.
فيها ،وجدت نفسها أمام
ٍ
ج .تعزيز سياسة االجتاه حنو الشرق األوسط:
ً
وبينمــــا اجتهت بوصلة الواليات املتحدة شــــرقا الحتواء
ّ
الصني ،اســــتغلت األخرية تراجع أولوية املنطقة الشرق
ً
أوسطية يف السياسة األمريكية ،مقارنة بزيادة أولوية
منطقة شرق آسيا ،وجلأت إىل تعزيز حضورها يف الشرق
األوسط ،بهدف تعزيز طموحاتها العاملية كقوة رائدة،
ٌ ٌّ ّ
دويل مؤثر يف إدارة األزمات الدولية ،يف
وإثب�ات أنها فاعل
الوقت الذي تنظر فيه بعض دول املنطقة لواشنطن على
أنها الالعب الدويل الوحيد األكرث ً
تأثريا يف الشؤون العاملية
ً
ً
عامة ،والشرق أوسطية خاصة ،وذلك من خالل:
ّ
العدو اللدود للواليات
( )1تعميــــق َعالقتها مع إيــــران،

ّ
يف إطار ما ُيعرف بإسرتاتيجية «فخ الديون» الصيني�ة،
للســــيطرة على أصول الــــدول عند عجزها عن ســــداد
ديونها للصني.
( )2تعزيــــز َعالقاتها مــــع دول اخلليج العــــريب ،يف إطار
ّ
شراكة
اتفاقات
التوازن مع إيران وإسرائي�ل ،إذ وقعت
ٍ
ِ
إســــراتيجية شــــاملة مــــع بعــــض دول اخلليــــج ،مثل
ِّ
ُ
شرت للنفط اخللييج .وتقدمت
السعودية ،وباتت أبرز م ٍ
ّ
َ
العالقات اخلليجية-الصيني�ة على خلفية بث واشنطن
َ
َ
عرب إدارتهــــا احلالية وإدارتيها الســــابقتني بقيادة أوباما
وترامب إشارات غري واضحة إزاء الزتام أمريكا حتقيق
األمن يف الشــــرق األوســــط ،فأوباما تردد يف الدخول يف
سوريا ،وترامب انسحب ًّ
جزئي�ا بشكل مفائج ،وبايدن
ينسحب ًّ
جزئي�ا من العراق .ويتطابق ذلك مع ما كشفه
َّ
أحد مستشاري بايدن بأن «الشرق األوسط ليس ضمن
املراكز الثالثــــة ذات األولوية إلدارته :آســــيا واملحيط
ُ
ُ
الهادي ،ثم الدائرة األوروبي�ة ،ثم نصف الكرة الغريب»()3؛
ً
إجماعا بني احلزبني اجلمهوري والديمقراطي
ما يعكس
ً
على االجتاه شــــرقا ،مع احتدام التن�افس مع الصني على
القيادة العاملية.
د .توسيع فضاء منظمة شنغهاي:
يف إطــــار تقوية حتالفاتها العاملية كإحدى أبــــرز أدواتها
لإلســــهام يف تغيري النظام الدويل الراهن ،عملت الصني
على توسيع فضاء منظمة شــــنغهاي للتعاون ،بالسعي
ّ
لضــــم دول جديــــدة مــــن حلفائها املوثوقني يف الشــــرق
األوســــط إىل املنظمة؛ لذلك لعبت ً
دورا يف إقناع أعضاء

املنظمــــة باملوافقة على منح إيران العضوية يف ســــبتمرب
2021م ،إذ حتظى طهران بأهمية لدى بكني لكونها ُ
تتيح
لها موطئ قدم جيوســــيايس يف واحدة من أكرث املناطق
ً
إسرتاتيجية خلصمها األمريكي يف العالم؛ ً
نظرا إىل ثرواتها
ومواردها وممراتها لعبور السلع اإلسرتاتيجية وحركة
ٌ
التجــــارة الدولية ،فإيــــران دولة مهمة يف إطار سياســــة
االستقطاب للقوى ،ويف إطار الصراع مع واشنطن على
ً
ً
ُ ّ
القيادة العاملية ،كما ت َعد إيران حليفا موثوقا بالنظر إىل
إدراك بكني لطبيعة النظام العدائي�ة للهيمنة األمريكية
املنفردة على العالم ،وكذلك إدراكها لطبيعة التطابق
بني الرؤيتني الصيني�ة واإليرانيــــ�ة يف الدعوة لنظام دويل
ً
ّ
متعدد األقطاب ،فضل عن أهميتها االقتصادية؛ كونها
ِّ
ّ
ضمن ّ
أهم املصدرين للنفط رغم العقوبات األمريكية.
ً
ّ
َّ
كذلك تدرك بكني أن إيران دولة إقليمية مؤثرة يف الشرق
ومن
األوسط ،حبكم موقعها ومعدل نفوذها اإلقلييمِ ،
ً
َ
ّ
ًّ
ًّ
يشكل ّ
صيني�ا لتعزيز
تكتيكيا
ضمها إىل املنظمة هدفا
ث ّم
ُ
يسهم يف حتقيق توازن نفوذ مع الواليات
نفوذ جيوسيايس
املتحدة يف الشرق األوسط.
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 .1تايوان
ُ ّ
ّ
ت َعد تايـــوان إحدى أهم بـــؤر التوتر بني الواليات املتحدة
والصني ،وتصاعد التوتر بينهما مع تكثيف املســـاعي
ّ
والسيما
التايواني�ة ،بدعم أمريكي ،حنو إعالن االستقالل،
ُ
عقب إعـــادة انتخاب تســـاي إنغ ون مرشـــحة احلزب
التقديم الديمقراطي -رأس احلربة يف املطالبة باستقالل
تايوان والتمسك ُبه َّ
ويتها الديمقراطية -عام 2020م للمرة
الثاني�ة لرئاسة تايوان ،ورفض احلوار مع الصني َوفق مبدأ
«صني واحدة ونظامان مختلفان» ،وزادت مساعيها حنو
االســـتقالل مع فوز الديمقراطيني بالرئاسة األمريكية
مطلـــع 2021م ،وهو ما ترفضه الصـــن ،العتب�ارها تايوان
ً
ً
جزءا من أراضيها ،وهو ما ترفضه تايوان أيضا.
واحتدم التوتر بني واشـــنطن وبكني بتصعيد الصني
ًّ
عسكريا ضد تايوان ،باخرتاق طريانها ،بشكل شبه يويم،
َ
منطقة الدفاعات اجلوية التايواني�ة ،وإرسالها الطائرات
العسكرية إىل منطقة الدفاع اجلوي املحاذية للمجال اجلوي
استعراض واضح للقوة بمناسبة العيد الوطين،
لتايوان ،يف
ٍ
وتذكري تايوان بانتصار الصني الشعبي�ة على الصني الوطني�ة
عاما ،وزيادة تأكيد عزم الصني ّ
قبل أكرث من ً 70
ضم اجلزيرة
ضمن الوطن األم ،وتقديم حتذير للغرب األورويب واألمريكي
ُ
من ّ
مغبة تقديم الدعم الستقالل تايوان ،وأن بكني ترفض
ّ
بث واشنطن إشارات خاطئة للمؤيدين الستقالل تايوان،
وأنها ُتع ُّد وحدتها الرتابي�ة ًّ
خطا أحمر.
كذلك ،يف أثن�اء ّ
القمة االفرتاضية بني بايدن وتيش يف نوفمرب
ّ
حـــذر تيش نظريه األمريكي من مغبة ّ
أي محاولة أحادية
2021م،
ُ ُّ
اجلانب لتغيري وضع تايوان؛ لكون الصني تعـــد إعالن تايوان

ّ
الستقاللها -يف أي وقت -بمثابة إعالن حرب( .)1يف املقابل ،ردت
ٌ
ّ
إدارة بايدن بأن واشـــنطن ملزتمة ،بل تتعهد ،بالدفاع العسكري
ّ
ًّ
ً
عسكريا
هجوما
عن حليفها اإلســـراتييج حال شنت الصني
ّ
يؤش ُ
ـــر على جهوزية القوتني إلمكاني�ة استخدام
عليها( ،)2مع ما
القوة املسلحة يف ّ
أي وقت بصدد تايوان.
ورغم تويخ القوتني احلذر يف ّ
حتول التهديدات املتب�ادلة إىل
ّ
صراع مفتوح ،يصل إىل تصعيد نووي بشأن تايوان ،فإن تايوان
َ
ســـتظل بؤرة التوتر األكرث خطورة يف املواجهة اجليوسياسية
ُ ّ
لتفـــوق ٍّ
ُّ
ُ
أي منهما
بينهما؛ لكونها ت َعد بمثابـــة اختب�ار حقيقي
يف التن�افـــس املحتدم بشـــرق آســـيا ،واختب�ار لســـيادة ٍّ
أي من
النموذجني :الديمقراطي الذي ترعاه واشـــنطن ،والشـــيوعي
ُّ
الذيترعاهبكنييفشرقآسيا.فالوالياتاملتحدة ُتعداستقاللية
ُ َّ
رمز لقوة النموذج الليربايل
تايوان وهويتها الديمقراطية بمثابة ٍ
وهزيمة للنموذج الشيوعي .يف
وسيادته يف آسيا ،بل وخارجها،
ٍ
ُّ
ً
املقابلُ ،تعد الصني جناحها يف استعادة تايوان انتصارا لنموذجها
ً
على النموذج الليربايل الرأسمايل ،وخطوة حنو استكمال جناح
مبـــدأ الصني الواحـــدة ،ومن َث ّ
ـــم فأهمية تايـــوان يف التن�افس
ِ
اجليوســـيايس العاليم بني واشنطن وبكني تتجاوز بكثري صغر
حجمها ،وقد تقرر -ولو ًّ
جزئي�ا -شكل القرن احلادي والعشرين
ً
خصوصا مع احتدام التن�افس عليها ،يف ظل
على كل األصعدة،
رغبة صيني�ة لتسوية قضية تايوان ،قبل انتهاء الوالية الثاني�ة
لتيش يف 2022م ،وهو خيطط لوالية ثالثة.
 .2احلرب التجارية
عديد من املراقبني
خالفت سياسات بايدن جتاه الصني توقعات ٍ
َّ
بـــأن احلرب التجارية اليت أشـــعلها ترامب مع الصني ســـتهدأ

بتوليه مقاليد احلكم ،بل اســـتمرت ،ليس فقط ُبم ّ
ضيه على
ُ
خطى سلفه يف اســـتخدام سالح العقوبات ،بل بتوسيعه دائرة
ّ
العقوبات والقيـــود التجارية على الصني ،للحـــد من خطواتها
االقتصادية املتسارعة حنو إزاحة االقتصاد األمريكي من مرتب�ة
ّ
االقتصاد ّ
والسيما يف ظل جتاوز االقتصاد الصيين
األول يف العالم،
ّ
ّ
لألول يف بعض املؤشرات العاملية ،مثل حجم التجارة اخلارجية.
ّ
عقوبات ضد الصني خـــال 2021مّ ،أولها يف
ووقـــع بايدن
ٍ
يونيو ،بإضافته  28شركة صيني�ة ضمن قائمة الشركات
الصيني�ة املحظور على األمريكيني بيع أو شراء سندات مالية
ً
متداولة علنـــا معها منذ عهـــد ترامب .وثانيهـــا يف  09يوليو،
بتوقيعها عقوبات على  34شـــركة صيني�ة بتهمة ممارسة
ُ
أنشطة تتعارض واألمن القويم األمريكي .وثالثها يف  16يوليو،
ٍ
بفرضها عقوبات على  7نـــواب ملديري مكتب اتصال حكومة
بكني يف هونغ كونغ ،بتهمة تقويضهم الديمقراطية يف هونغ
ّ
ُ
وقبي�ل ّ
قمتـــه االفرتاضية مع يش يف نوفمرب 2021م ،وقع
كونغ.
ّ
بايدن على «قانون املعدات اآلمنة»؛ ملنع الشركات الصيني�ة
ّ
ِّ
ًّ
أمريكيا بأنها مهددة لألمن القويم من تلقي تراخيص
املصنفة
ّ
ّ
معـــدات اتصاالت جديدة ،يف مؤشـــر على رفض أمريكي
ّ
الســـتخدام هذه املعدات يف الشبكات األمريكية ،خشية أن
ًّ
تلعب ً
استخباراتي�ا ضد األمن القويم األمريكي.
دورا
يف املقابل ،شهرت بكني سالح العقوبات بوجه واشنطن،
ً
بإقرارهـــا يف يونيو 2021م قانونا لتحصني شـــركاتها من
هذه العقوباتُ ،
ينص على حظر إصدار تأشريات لألفراد
ً
ســـواء يف الصني أو خارجهـــا -الذين يلزتمون العقوباتاألمريكية ،وترحيلهم إذا ما كانوا بداخل الصني ،كذلك
قطع َ
العالقات بالشركات امللزتمة لهذه العقوبات( .)3ويف

((( إندبن�دنت عريب ،بكني تزيد مزيانيتها العسكرية وسط توتر متواصل مع واشنطن ،مرجع سابق.
((( اجلزيرة نت ،سؤال وجواب ..هل ستدافع أمريكا عن تايوان إذا شنت الصني احلرب عليها؟ 01( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 13 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/33xAEnP ،

(3) Reuters , China passes law to counter foreign sanctions, (Jun 2021 ,10), Accessed: Dec 2021 ,22, https://reut.rs/33YVKeT

www.rasanah-iiis.org

25

 .3التن�افس على الساحة الشرق أوسطية
ّ
ً
يمثل الشـــرق األوســـط واحـــدا من أهم ســـاحات التن�افس
بـــن الواليات املتحدة والصـــن؛ ً
نظرا إىل وزن هذه الســـاحة

خامتة :مآالت التنافس
األمريكي-الصيني خـــالل 2022م
على ضوء املنافسة املتصاعدة بني الواليات املتحدة والصني
ُ
يمكن رصد عدد من النت�اجئ ،كذلك توقع
خالل عام 2021م،
اجتاهات هذا التصعيد خالل 2022م.
ُ
من مجمل االســـتنت�اجات اليت يمكن اخلروج بها من عام
2021م ،ما يأيت:
ً
ّأول :اســتمرارية سياســة االحتــواء األمريكيــة للصــن ،إذ
تطابــق إدراك الرئيــس األمريكــي بايــدن مــع إدراك ســلفه
ترامــب للصــن كخطــر صاعــد أمــام هيمنــة بــاده املنفــردة
ّ
علــى النظــام الــدويل ،بســعيها إلرســاء نظــام دويل متعــدد
األقطــاب وتب�ديــل مــزان القــوى الــدويل لصاحلهــا ،وخلــق
نمــوذج اقتصــادي عالــي بديــل ،وهــو مــا يفســر ســره
ّ
ُ
علــى خطــى ســلفه يف مواجهــة الصــن ،بتبنيــ�ه سياســة
«االحتــواء» جتــاه الصــن ،للحــد مــن انتشــارها ونفوذهــا
َ
ومــن ث ّــم،
املتصاعــد واملتنــ�ايم علــى الصعيــد العالــيِ ،
تطابقــت اإلدارتــان يف األهــداف املتعلقــة بإبقــاء الواليــات
املتحــدة علــى ّ
قمــة هــرم النظــام الــدويل.

ُ
((( د .محمد بن صقر السليم ،التن�افس األمريكي-الصيين وانعكاساته على منطقة الشرق األوسط ،املعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة 22( ،أبريل 2021م) ،تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3oUYgcJ ،
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ومكانتها يف إسرتاتيجية الدولتني ،العتب�ارات سياسية وأمني�ة
واقتصادية ،وامتالك الدولتني ملناطق نفوذ إسرتاتيجية فيها،
ووجود احللفاء التقليديني واإلسرتاتيجيني للدولتني بها .كما
ُ
يتيح النفوذ يف الشـــرق األوســـط امتالك أوراق ضغط قوية
َّ
ومن ثم ،تدرك
لتعظيم املصالح والتأثري يف مصالح املنافسنيِ ،
َّ
الواليات املتحـــدة أن تعاظم النفوذ الصيين يف هذه الســـاحة
ُ
خيصم من الرصيد األمريكي،
ذات األهمية اجليوسياسية
ليس على مســـتوى املنطقة فحســـب ،وإنما على مســـتوى
العالم ،ويضع مستقبل حركة التجارة يف الشرق األوسط يف
يد الصني .لذلك ُيتوقع اســـتمرارية التن�افس بني القوتني يف
ً
الشرق األوسط ،لكنه سيكون تن ً
محسوبا التفاقهما
�افسا
ً
ً
ضمنا على أولوية احتواء الصراعات يف املنطقة ،حفاظا على
ِّ
مصاحلهما اإلسرتاتيجية ،واستقرار األسواق العاملية للنفط،
ِّ
وضمان تدفق النفط للدول الغربي�ة والشـــرقية املستهلكة
ِّ
َّ
ً
للنفط؛ ً
خصوصـــا أن دول
جتنبـــ�ا لضرب االقتصاد العاليم،

املنطقة تدرك أهمية الشراكة اإلسرتاتيجية مع الواليات
املتحدة ،وأهمية الشراكة االقتصادية والتجارية مع الصني(.)1

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

يوليـــو 2021م ،فرضت الصني عقوبات على  7من كبار
مســـؤويل إدارة بايدن ،على خلفية ّ
تعهدها بتقديم الدعم
للمطالبني بالديمقراطية يف هونغ كونغ وتوقيعها عقوبات
على مســـؤولني باحلكومة الصيني�ة يف هونغ كونغ ،وهو ما
ً
يعكس رغبة صيني�ة يف إبراز القوة والقدرة على التعامل
ّ
باملثل مع الواليات املتحدة ،وبث رسائل بأنه على واشنطن
ّ
التحـــوالت الدولية ،والنظـــر إىل الصني
أن تدرك حجم
كموازن دويل.

ً
ثاني�ا :انتقال التن�افس اإلسرتاتييج من اجلانب االقتصادي إىل
السيايس ،ويتضح ذلك من االختالف بني اإلدارتني يف أدوات
وكيفية االحتواء .ففي الوقت الذي ركز فيه ترامب على األداة
أدوات جديدة
االقتصادية الحتـــواء الصني ،أضاف بايدن
ٍ
من خالل بن�اء /إحياء التحالفات ،وخلق تكتل ديمقراطي
ُّ
عاليم بقيادة أمريكية يف مواجهة ما تعده واشنطن االجتاه
السلطوي العاليم بقيادة صيني�ة .وبينما حترك ترامب بشكل
منفرد الحتواء الصني ،حترك بايدن بشكل جماعي من خالل
حشد احللفاء حول العالم.
ً
وأخـــرا :ارتفـــاع معـــدل التوتر بني القوتني األمريكية
ً
والصينيـــ�ة ،فمقارنة بفرتة ترامب ،ارتفـــع معدل التوتر بني
الطرفني خالل العام األول من حكم بايدن؛ الرتب�اط الصراع
ّ
بقضية مركزية ،ال هامشية ،تتمثل يف تراتبي�ة كل قوة يف
هرياركية النظام الدويل ،وتفعيل الصني إلسرتاتيجية عاملية
لتحقيق أهدافها ،تتمثل يف تقليص فارق القوة مع الواليات
املتحدة ،وتعزيز احلضور يف ِفنائها اخللفي ،وتعزيز سياســـة
االجتاه ً
ألدوات جديدة يف إسرتاتيجية
غربا ،مقابل إضافة بايدن
ٍ
احتواء الصني ،والتحرك من خالل القوة اجلماعية الدولية
ً
مقارنـــة بإســـراتيجية ترامب ،ما أثار قلق الصـــن وأدى إىل
ُ
ّ
ارتفاع التوتر يف ساحات متعددة تتقدمها تايوان ،اليت يتمل
أن تشعل فتي�ل املواجهة املسلحة بينهما.
ّأما يف ما يتعلق بتوقعات التن�افس األمريكي-الصيين
خـــال 2022م ،فعلى ضـــوء املعطيات والنت�اجئ الســـابقة،
َّ
ُ
يمكن وضع عدة اجتاهات للتن�افس اإلسرتاتييج األمريكي-
الصيين خالل عام 2022م ،على النحو التايل:
ّأو ًل :االنزالق للحرب ،وهذا االجتاه غري َّ
مرجح ،ألسباب تتعلق
بتحذير قادة الدولتني من احنراف التوتر لصراع مفتوح يؤدي
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َّ
إىل االنزالق للحرب؛ إلدراكهما أن مخاطر االنزالق حلرب قابلة
ّ
للتحول إىل حرب عاملية ثالثة ،حبكم تعدد بـــؤر التوتر حول
العالم ،وحجم اخلســـائر املتوقعة ،وتكلفة الفرص البديلة
ً
خصوصا يف ظل
للطرفني ،والتكلفة العالية املتوقعة للحرب،
َ
األوضـــاع االقتصادية املرتدية نتيجة تداعيات جاحئة كورونا
َّ
يتحسب الطرفان أنه يف حال اندالع
اليت تسود العالم .كما
ُ
قتـــال بينهما حول تايوان ال يمكن اســـتبعاد تصعيد نووي،
فحال الحظ ٌّ
أي ُ
منهما وقوع خســـارة فادحة ،سيفكر حينها يف
اللجوء إىل األسلحة النووية إلبراز قوته وإنقاذ املوقف.
َّ
ً
ثانيـــ�ا :االجتاه للتهدئة ،وهذا االجتاه غري َّ
مرجح كذلك؛ ألن
الصراع يدور حول قضايا مركزية ،ال هامشـــية ،ترتبط برغبة
كل طرف يف تعظيم قوته يف تراتبيـــ�ة القوى يف النظام الدويل،
والقيادة العامليـــة ،ونطاق النفوذ العاليم ،وإدراك الواليات
املتحـــدة باقرتاب الصني من عرشـــها على ّ
قمة هـــرم النظام
َّ
الدويل ،إذ تشـــر جتارب القوى الدولية إىل أن القوى العظىم
املتحكمة يف النظام الدويل لن تسمح ببساطة للقوى الصاعدة
ُ
ًّ
حتول يف مزيان القوى الدويل لغري صاحلها.
بأن ت ِدث
ً
ثالث ــا :التصعيـــد احملســـوب ،ومفـــاده اســـتمرارية التصعيد
املتبـــا َدل بني الطرفني ،لكن بشـــكل محســـوب للغاية ،مبا ال
املرجح؛
يُفضـــي إلى احلرب خالل 2022م .وهذا هو االجتاه
َّ
نتيج َة إدراك كل طرف للخطوط احلمراء للطرف اآلخر ،مع
العمل على كســـب النقاط في بؤر التوتر وســـاحات الصراع
حـــول العالم ،بالنظر إلى حســـابات كل طـــرف جتاه مخاطر
تبي في االجتاه األول ،ومركزية قضايا
االنزالق للحرب ،كما َّ
الصـــراع ورغبـــة كل طرف فـــي احلصول على أعلـــى وأكبر
قدر مـــن القوة والقيادة العاملية ،ومِ ن ثَـــ ّم ،عدم االجتاه نحو
التهدئة ،في ظل تع ّدد ســـاحات التنافـــس وأدوات املواجهة،
كما ظهر في االجتاه الثاني.
www.rasanah-iiis.org

اقرأ أيضً ــا

دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة

ُ
التنافس األمريكي-
الصيني وانعكاساته
على منطقة الشرق
األوسط
بقوة حنو َّ
تزحف الصني َّ
قمة النظام الدويل ،وذلك
ً
ّ
لرؤيــــة تبن�اها احلزب الشــــيوعي بتطوير
ترجمة
ٍ
ِّ ً
ً
ُ
ِّ
متوســــطة املستوى
الصني لتصبح دولة متقدمة
حبلول عام 2035م ،وإىل َّ
قو ٍة ُعظىم على مســــتوى
الواليات املتحدة عام 2050م .هذا االندفاع الصيين
َ
َ
فرض على واشنطن ضرورة مراجعة سياساتها جتاه
ُّ
التحول من سياسة الشراكة
بكني ،وبالفعل بدأت يف
اإلسرتاتيجية اليت سادت بعد نهاية احلرب الباردة
ُ
على املستوى الدويل إىل التن�افس اإلسرتاتييج.
ِّ
ُ
تبن الواليات املتحدة َ
خيار املنافســــة
يقف وراء
ٌ
اإلســــراتيجية رغبة مبدئي�ة يف إقناع الصني بعدم
الســــعي حنو تهديد طبيعة النظام الــــدويل القائم
واملكانة األمريكية على ّ
قمتــــه ،أو إنهاكها وفرض
حتولها إىل ّ
قيود على ُّ
قوة حتويلية وتعديلية لهيكل
ٍ
ُّ
النظام الدويل ،وتشمل التحركات األمريكية يف هذا

د.محمد بن صقر السلمي

مؤسس ورئيس املعهد الدولي للدراسات اإليرانية

ُ
اإلطار العمل على :اســــتعادة التوازن اإلسرتاتييج
ّ
والقوات حنو
بمنطقة غرب آســــيا بتوجيه املوارد
ُّ
الشرق األقىص ،وإبقاء املزايا االقتصادية والتفوق
ً
وأخريا
التكنولويج لصالــــح الواليات املتحــــدة،
ُ
حشد التحالفات لدعم القيم واملعايري اليت ترعاها
الواليات املتحدة.
ّ َّ
ُّ
ال شــــك أن اســــتجابة الصني لهذه التحركات
ُ
ِّ
األمريكية ،هي اليت ستحدد طبيعة الصراع على
ُ
نِّ
ٌ
كبري بني تب الصني
املســــتوى ّالدويل ،فالفارق
ً
َّ ُ ِّ
عما ستقدمه
سياســــة أقل عدواني�ة ،ومدى رضاها
الواليات املتحدة لها من مزايــــا ،وبما يضمن بقاء
َّ
القوتني ضمــــن هيكل النظام القائم ،وبالتايل إعادة
ُ
الشراكة والتوازن يف إطار النظام
االعتب�ار لسياسة
ّ
ُ
األحادي القائم ،وبني اتاه الصني لتوســــيع نطاق
ُ
التن�افس اجليو-سيايس ...
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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متأرجحا بني األمـ ــل والتوتر ،في
كان عـ ــام 2021م وقتً ـ ــا اسـ ــتثنائ ًيا
ً
العالقات عبر األطلسي .ففي بداية العام ،بعثت إدارة بايدن برسالة
إيجابيـ ــة إلعـ ــادة االنخراط عبر احمليط األطلسـ ــي ،ولاللتزام بدعم
التعدديـ ــة فـ ــي جميـ ــع أنحـ ــاء العالم .لكـ ــن من وجهة نظـ ــر الواليات
املتحـ ــدة ،ال تـ ــزال هنـ ــاك حاجة إلى نهـ ــج نقدي جتاه مـ ــا ُي َ
نظر إليه
ردود خجولة من فرنسـ ــا وأملانيا ،ملواجهـ ــة النفوذ الصيني
علـ ــى أنـ ــه ٌ
فـ ــي جميع أنحـ ــاء العالم ،وإلـ ــى جانب اختالف النهج جتاه املسـ ــألة
الصينية ،زادت التوترات عبر األطلسي بشكل ملحوظ بعد حدثني:
انسـ ــحاب الواليـ ــات املتحـ ــدة مـ ــن أفغانسـ ــتان في أغسـ ــطس 2021م،
وتوقيع اتفاق «أوكوس» ( )AUKUSفي سبتمبر 2021م

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

العالقات عبر األطلسي
والتحديات األمنية
واإلستراتيجية على
الساحة األوروبية
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ُ
بشكل عام ،ت َعد مسألة العالقات اإلســــراتيجية عرب
َ ُ
ً
ً
سينشر
مناســــبا؛ ألنه يف عام 2022م،
موضوعا
األطليس
ٌ
كل من حلف الناتو واالحتاد األورويب الرؤى اإلسرتاتيجية
لكل منهما ،للسنوات املقبلة .من ناحية ثاني�ة ،سيتعامل
ٍ
ُ ُّ
«الناتو» مــــع ما تعــــده الواليات املتحــــدة «التحدي
الصيــــي» ،يف «مفهومه اإلســــراتييج» اجلديدً .
أخريا،
ُ
ســــيقدم االحتــــاد األورويب «البوصلة
يف مارس 2022م،
ً
اإلسرتاتيجية» ،بن�اء على رؤية إسرتاتيجية جديدة.
ُيســــلط هذه التقرير الضوء على التوافق املحتمل و/
أو األبعاد التن�افسية بني املشــــروع األورويب ،الذي حيدد
التهديدات والتحديات املشرتكة ،وأهداف «الناتو»
اجلديدة .على ســــبي�ل املثال ،هل ســــيكون إنشاء قوة
عسكرية أوروبي�ة للرد السريع يف 2022م بمثابة تكرار
لقدرات «الناتو» العســــكرية املوجودة بالفعل؟ من بني
األبعاد التن�افسية للمنظمتني ،هناك بالفعل خطر إنشاء
هياكل متوازية .باإلضافة إىل اجلانب العملي ،هناك
فجوة يف التفكري اإلسرتاتييج بني جانيب املحيط األطليس.
ُ َ
نظر يف واشــــنطن إىل البحث عــــن ُه َّ
من ناحيــــة ،ي
وية
إســــراتيجية أوروبي�ة على أنه نقص يف الوالء لها .وعلى
اجلانب اآلخر ،هناك تصور أورويب عن تزايد عدم اليقني
فيما يتعلــــق بالزتام الواليات املتحدة باألمن األورويب .يف
نهاية املطاف ،تظل إحدى السمات الرئيسة للعالقات
عرب األطليس ،هي االفتقار إىل اإلجماع األورويب ،حيث ال
تزال االنقسامات الداخلية بني الدول األعضاء يف االحتاد
ً
األورويب واضحة عند تقييم األولوية ،اليت ينبغي إعطاؤها
لتحالفاتها العسكرية الثن�ائي�ة مع الواليات املتحدة.

ّأو ًل :األزمة يف العالقات األوروبية-األمريكية
ً
شــــهد خريف 2021م فــــرة مضطربــــة للعالقات عرب
األطلــــي ،بعــــد انســــحاب القوات األمريكية من
أفغانســــتان ،واتفاق الغواصات النووية «أوكوس»
بني الواليات املتحدة وبريطاني�ا وأســــراليا .نشــــأ هذا
االضطراب بعد فرتة من إعادة النظر من اجلانب األورويب،
حول ماهية الشراكة عرب األطليس خالل رئاسة ترامب،
ً
فكريا ً
ً
مهما؛
وكانت مرحلة إعادة النظر األوروبي�ة تمرين�ا
َّ
ألن االستقالل اإلسرتاتييج يب�دأ عندما تنظر هذه الدول
إىل العالم بعيونها ،وليس من خالل العدسة األمريكية.
ً
ً
ُوت َع ّد القدرة على التفكري املستقل ً
وحاسما
شرطا مسبقا
ّ
ألي إسرتاتيجية أوروبي�ة كربى؛ كي تتوافق مع رغبة
االحتاد األورويب الســــاعية إىل إعداد أجندة إســــراتيجية
َّ
عاملية أوروبي�ة( ،)1وشكلت األحداث التالية العالقات
األمني�ة األوروبي�ة-األمريكية يف :)2(2021
 .1االنسحاب األمريكي من أفغانستان
يف أعقاب االنسحاب األمريكي من أفغانستان ،أعلنت
َّ
ًّ
عسكريا يف
إدارة بايدن أن الواليات املتحدة ستت�دخل
ً
أفغانستان مستقبل ،ملعاجلة القضايا األمني�ة احليوية
املتعلقة باملصالح الوطني�ة .وفتح هذا النهج الســــيايس
ً
نقاشا ً
مثريا لالهتمام بني الدول األعضاء يف االحتاد
اجلديد
األورويب ،وأدى إىل السؤال التايل :ما الذي جيب أن يكون
علــــى رأس أولوياتهم؟ العمل حنو تكامل دفاعي أفضل يف
نشطة يف «الناتو»؟
االحتاد األورويب و/أو عضوية ِ

(1)Martin Briens, Thomas Gomart, « Comment préparer 2050 ? De la « prévoyance » à la « grande stratégie » », Politique étrangère, December 2021. Accessed December 28, 2021.
https://bit.ly/3HxA6Nd
(2) Giovanna De Maio, “Opportunities to deepen NATO-EU cooperation”, Brookings, December 2021. Accessed December 28, 2021. https://brook.gs/3sPHO1c
www.rasanah-iiis.org
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 .2اتفاق «أوكوس»
يمر األوروبيــــون بأوقات عصيبــــ�ة؛ إذ يتوقــــون لرؤية
االحتاد األورويب يف مكانة أفضل؛ للدفاع عن نفسه ضد
التهديدات اخلارجية .جرى اإلعــــان عن اتفاقية أمني�ة
ثالثي�ة جتمع أسرتاليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة
ْ
ملنطقــــة املحيطي الهندي والهادي ،قبــــل يوم واحد من
الكشف عن إســــراتيجية أوروبي�ة لنفس املنطقة يف
بروكسل ،حيث َّ
مرت دون أن يالحظها أحد ،واختصروا
ذلك يف مجرد شعار يقول« :تعاون بال مواجهة»( .)3ويف
نهاية املطاف ،أكدت الدول السبع والعشرون األعضاء
يف االحتاد األورويب ،أن واشــــنطن تعزتم إبالغهم ،وليس
التشاور معهم ،قبل اختاذ قرارات حاسمة ،حىت بعد عهد
ترامب .هذان الشــــعاران؛ «االســــتقالل اإلسرتاتييج»
َّ
و«الدفاع األورويب» ،جذابان بال أدىن شك ،لكن توقيع
اتفاق مثل «أوكوس» يعكس مدى ضعف االحتاد
األورويب.
َّ
وشدد الرئيسان بايدن وماكرون بعد مفاهمة هاتفية،
على «أهمية وجود دفاع أورويب أقوى وأكرث قدرة ..بصورة
ً
مكملة حللف الناتو»( .)4وكان هذا البي�ان املشرتك؛ نتيجة
لضغوط ماكرون اليت أثمرت عن اعرتاف الواليات املتحدة
ُ
يمكن التفاق
باحلاجة إىل مشروع دفاعي أورويب موثوق .ال
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قد يدفع النهج السيايس األمريكي اجلديد ،لتحديد
إمكاني�ة تدخل الدول األعضاء األوروبي�ة العسكري،
أو عدم تدخلهم ُّ
لتحمل درجة أكرب من املسؤولية ،عند
ُ
يمكن للرتكزي
معاجلة القضايا املتعلقة بالدفاع(.)1كما
األمريكي احلايل على روسيا والصني ،أن يوفر للجانب
األورويب ً
فرصا جديدة للمشاركة يف أنشطة عسكرية يف
ً
جوارهم ،خاصة يف البلقان ،أو الساحل األفريقي ،أو شرق
البحر األبيض املتوســــط .على الرغم مــــن هذه الفرص
اجلديدة املحتملة على املدى الطويل ،جيدر بن�ا اإلشــــارة
َّ
هنا إىل أن األوروبيني ،وبعد وقت قصري من انســــحاب
الواليات املتحدة من أفغانســــتان ،شــــعروا بالضعف.
َّ
لكن هذا ال يعين أن إدارة بايدن كان ينبغي عليها أن تقدم
خططها إىل شركائها األوروبيني ،الذين ال يستطيعون
حىت إدارة مطار كابول بمفردهم( .)2ومع ذلك ،كان من
الصعب على الدبلوماســــيني األوروبيني ُّ
تقبل عجزهم
عن إصدار قرار مستقل ملستقبل وجودهم الدبلومايس يف
كابول ،بعد سيطرة حركة طالبان عليها .لهذا ،كان عليهم
اتب�اع اإلرشادات األمريكية؛ ً
نظرا العتمادهم األمين على
ُ
واشنطن .على سبي�ل املثال ،لم يكن قرار إغالق السفارة
ًّ
الفرنسية يف كابول ً
سياديا ،بل نتيجة قرار الواليات
قرارا
ً
املتحدة باالنسحاب من أفغانستان .ويثبت ما ذكرناه آنفا
مدى اعتماد اجلانب األورويب على القرارات السياسية

مسار بديل خلطة واشنطن
األمريكية ،وعجزه عن طرح
ٍ
اإلسرتاتيجية.

(1) See Benjamin Haddad’s intervention, Brookings, 8 December 2021. Accessed December 28, 2021. https://brook.

com/3qOyqbo

(3) See the official declaration: Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3eQIR8K
(4) Benjamin Haddad, “Europe must wean itself off US defence to reset transatlantic relations”, op. cit.
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(2) Benjamin Haddad, “Europe must wean itself off US defence to reset transatlantic relations”, Financial Times, 29 September 2021. Accessed December 28, 2021. https://on.ft.
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َّ
«أوكوس» إخفاء حقيقة أن املكون الدفاعي ملفهوم
االستقالل اإلسرتاتييج ألوروبا ،كما هو محدد يف باريس،
حد كبري مع الطموحات اإلسرتاتيجية حللف
ال يتوافق إىل ٍ
الناتــــو .ولدى الرئيس الفرنيس ماكرون موقف صارم
حول مستقبل «الناتو»؛ فهو يسعى الستخدام الرئاسة
الفرنسية ملجلس االحتاد األورويب ،للدفع من أجل تقديم
ِّ
«بوصلة إســــراتيجية أوروبي�ة شاملة» .ومن املقرر تبن
ما ُي َّ
سم ِبـ «الورقة البيضاء» ،حول السياسة اخلارجية
واألمن والدفاع ،يف مارس 2022م.
وستلقي التوترات املتصاعدة بني روسيا وأوكراني�ا يف
ّ
والسيما
نهاية 2021م بظاللها على الشراكة عرب األطليس،
يف ظل احلوار املباشــــر بني الواليات املتحدة وروســــيا،
ُ
ظهر ضعف األوروبيــــن يف محيطهم اجلغرايف.
الــــذي ي ِ
هذا الضعف األورويب ،مع غياب الوحدة السياسية بني
الدول األعضــــاء يف االحتاد األورويب ،يضاعف من حاجة
دول أوروبا الشرقية للحصول على دعم أمريكي؛ ملواجهة
التهديدات/االعتداءات الروســــية .لكن من املمكن أن
ٌ
تواجه روسيا كل من اإلدارة األمريكية وحلف الناتو
ُ
ِبـ«خطوة جيوسياسية روسية-صيني�ة ،تدار فيها قضايا
أوكراني�ا وتايوان يف نفس الوقت»(.)1

ويف هذا السياق من األزمات املتعددة املذكورة أعاله،
يب�دو اجلدل حول االســــتقالل اإلســــراتييج األورويب أو
ً
حد كبري( .)2يرتبط قصور
السيادة أو القوة مصطنعا إىل ٍ
القدرات الدفاعيــــة األوربي�ة ،بعــــدم ختصيص الدول
ً
األعضاء يف االحتاد األورويب أموال كافية ملزياني�ات الدفاع
اخلاصة بهــــا ،وأدى االفتقــــار إىل االســــتثمار يف الدفاع
اجلماعي األورويب ،واالفتقار إىل هيكل دفاعي متكامل،
إىل االزدواجيــــة وإهدار املــــوارد بني الــــدول األعضاء يف
االحتاد األورويب .كما «قــــد تواجه القوات املســــلحة
لــــدول أوروبي�ة مختلفــــة صعوبات يف العمل مع بعضها
البعض؛ ً
نظرا لتعدد أنواع األنظمة التســــليحية يف أوروبا
ً
(مقارنة بالواليات املتحدة) .كما ورد يف تقرير للمفوضية
األوروبيــــ�ة ،يؤدي غياب التعــــاون يف صناعــــة الدفاع
األوروبي�ة إىل خسارة ترتاوح بني ً 25
مليارا و 100مليار يورو
ُ ِّ
ً
ُ
يمكن توفري  %30من التكاليف ،إذا نفذت
سنويا ،يف حني
عملية شراء مشرتكة»(.)3
وهناك توتــــرات سياســــية مــــع انعــــدام التب�ادل
االســــتخبارايت املباشر بني االحتاد األورويب وحلف شمال
ً
مقصورا على
األطليس ،كما ال يزال التعاون االستخبارايت
املســــتوى الثن�ايئ بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
ً
هناك أيضا خطــــر قيام مشــــروع أورويب جديد يف مجال

الدفاع ،بإضعاف قــــوة «الناتو» ،وســــط التهديدات
الروســــية ،أو مزيج من التهديدات الروسية والصيني�ة.
ً
يمتلك «الناتو» واالحتــــاد األورويب تاريخا من التعاون،
املســــتوي ْي َّ
َ
املؤســــي والعسكري مع املناورات
على
املشرتكة ،مثل التدخل يف البوسنة عام 2004م .كما
ُ
ال ت َعد القضية اخلاصة باإلجراءات التكميلية لالحتاد
األورويب و«الناتــــو» جديدة ً
تماما ،إذ بدأ احلديث عنها،
ُ
بعد إعالن ســــان مالو يف عام 1998م ،واستمر حىت أنئش
مجلس االحتاد األورويب التعاون املنظم الدائم ()PESCO
يف ديسمرب 2017م(.)4
ً
َوفقا للتصور الفرنيسُ ،ي َعد االســــتقالل اإلسرتاتييج
عملية طويلة األمدُ ،
ويكمن الهدف الرئيس يف «ضمان
لِّ
تو األوروبيني املسؤولية عن أنفسهم بشكل مزتايد،
ً
والدفــــاع عن مصاحلنا وقيمنا يف عالم يزداد قســــوة ،إنه
عالم يلزمنا االعتماد على أنفسنا لضمان مستقبلنا»(.)5
تأمل فرنسا من خالل رئاستها لالحتاد األورويب يف 2022م،
يف الرتويج ملفهوم «أوروبا القوة»؛ حيث تشــــكل كلمة
القوة ً
جزءا من محاور ماكرون األساســــية الثالثة ،اليت
ُ
تتمثل بالتعايف والقوة واالنتماء .تهدف فرنسا إىل «تأكيد
وضعها كالعب مستقل وقادر ،باإلضافة إىل عنصرها

(1) Cyril Widdershoven, “Investments, geopolitics and oil price volatility to rise in 2022”, Energy Connects, 22 December 2021. Accessed December 28, 2021. https://bit.

ly/3Hzz7wc

(2) “‘Strategic autonomy for Europe - the aim of our generation’ - speech by President Charles Michel to the Bruegel think tank”, European Council Speech, 28 September

2020. Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3mVdTAL
(3) Giovanna De Maio, “Opportunities to deepen NATO-EU cooperation”, Brookings, December 2021. Accessed December 28, 2021. https://brook.gs/3ETSVIC
(4) See the official website: Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3mTZIfq.
(5) “Why European strategic autonomy matters”, 3 December 2020. Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3zlHGri.
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ثانيا :اخلالفات بني الدول األعضاء
ً
يف االحتاد األوروبي
ِّ
لم تــــؤد قضيــــة االســــتقالل اإلســــراتييج األورويب إىل
االنقسامات بني اجلانبني األورويب واألمريكي فحسب،
بل أحدثت انقســــامات بني الدول األعضــــاء يف االحتاد
ُ
يمكن حتقيق
األورويب نفسها .بالنظر إىل هذه اخللفية ،هل
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ً
حضورا
الدفاعي ،تســــعى فرنســــا إىل جعل أوروبا أكرث
ً
()1
وتفاعل ،وبالتحديد يف حالة حدوث أزمة دبلوماسية» .

مشروع االستقالل اإلسرتاتييج األورويب أو بن�اء «ركزية
أوروبي�ة» داخل «الناتو»؟(.)2
بادئ ذي بدء ،هناك قلــــق يف االحتاد األورويب وحلف
شمال األطليس بشأن تركيا ،يف ظل بيع صواريخ «إس-
 »400الروســــية ،والوضع العسكري يف شــــرق البحر
األبيض املتوســــط ،وآلية للحد من التضارب وخلفض
ً َّ
ً
عضوا
صحيحا أن تركيا ال تزال
التصعيد( .)3إذا كان
ً
ملزتما يف «الناتو» ،فهناك خالفات بــــن أنقرة والدول
َ ً
َُ
األعضاء األخــــرى .وفقا لألمني العام لـــــ «الناتو» ،تعد
املنظمــــة قادرة ً
تماما علــــى التعامل مع هذه اخلالفات،

والتخفيف من مخاطر وقوع حادث عسكري يف شرق
البحر املتوسط؛ ً
نظرا للوجود العسكري املزتايد للقوات
اليوناني�ة والرتكية( .)4ومع ذلك ،فالهدف املباشر من
تشكيل التحالف العسكري اليوناين-الفرنيس اجلديد،
هو مواجهة التهديد العســــكري املتصور لرتكيا يف شرق
ُ
تعكس هذه الشراكة اجلديدة
البحر املتوسط ،كما
اإلرادة السياســــية الثنني من أعضاء «الناتو» (اليونان
وفرنسا)؛ للتحضري ملواجهة عسكرية ضد عضو ثالث يف
«الناتو» (تركيا).

(1) Antoine Michon, “Building European Strategic Autonomy Vs. Turkish Strategic Depth. Macron’s Diplomatic Gamble”, Briefing de l’ifri, 22 October 2021. Accessed December

Rasanah

28, 2021. https://bit.ly/3JI9aw3
(2) “ « Les Européens doivent sortir de la naïveté » vis-à-vis des États-Unis et « se faire respecter », dit Macron”, AFP, 28 September 2021. Accessed December 28, 2021. https://
bit.ly/3nfOwdp
(3) Magda Panoutsopoulou, “‘Greece ready for dialogue with Turkey’: Greek premier”, Anadolu Agency, 6 October 2020. Accessed December 28, 2021.
https://bit.ly/3JHOAfe
(4) According to NATO General Secretary, Jens Stoltenberg, University of South Florida (USF), Conversation on “The Future of NATO”, 29 March 2021. Accessed December 28,
2021. https://bit.ly/3qIW4Gs
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َ
وال يزال دور أوروبا يف العالم يشــــكل قضية انقسام
داخلية ،إذ تتفق ألماني�ا وإيطاليا وإســــباني�ا وحىت بولندا،
أنه ال يوجد تن�اقض بني تعزيز أوروبا وتقوية حلف الناتو،
لكن العديد من القادة َبمن فيهم املستشارة األلماني�ة،
َّ
أشــــاروا إىل أن القــــوة االقتصاديــــة األوروبي�ة ســــتعزز
ً
ً
أيضا قوتها السياســــية ،بدل من إنشــــاء مشــــروع دفاع
مشــــرك( .)1وعلى اجلانب اآلخر ،ال تزال دول البلطيق
ً
ّ
مرتددة للغاية جتاه الفكرة الفرنسية( ،)2ولم تتضح بعد
تأثريات تصرحيات بايدن ،اليت تشــــجع بصورة مبهمة
على تعزيز دفاع أورويب أقوى بدول أوروبا الشرقية ،حيث
ُ َ
نظــــر إىل ّ
أي تهديد حقيقي أو ُم َّ
تصور حللف الناتو على
ي
أنه مشكلة وجودية؛ بسبب جارتها الروسية .وقد حتمل
«الورقــــة البيضاء» حول الدفــــاع األورويب هذا الطموح
َّ َّ
إلنشــــاء قدرات دفاعية أوروبي�ة جماعية أقوى ،إل أنها
لن تنهي حالة االنقسام يف سعيها حنو حتقيق االستقالل
اإلسرتاتييج لالحتاد.
وستعتمد الركزية األوروبي�ة حللف الناتو على قدرة
صانعي السياســــة اخلارجية الفرنســــية ،علــــى إقناع
حلفائهم األوروبيني بضرورة إنشاء قوة عسكرية أوروبي�ة
جديدةً ،
جنبــــ�ا إىل جنب مع «الناتو» ،وســــيعتمد هذا
ً
أيضا على ما إذا كانت الواليات املتحدة ستقبل بمثل هذا
ُ
يمكن إلدارة بايدن قبول املشروع،
املشروع األورويب أم ال.
حيث يمكنه املوافقة على مثل هذا االقرتاح ألســــباب
لَّ
دبلوماســــية ،إ أنه لن حيصل على موافقة البنت�اغون(.)3

َّ
وصرح البيت األبيض بعد اجتماع بايدن وماكرون« :أشار
ْ
البي�ان املشرتك بني الرئيســــن يف  22سبتمرب 2021م ،إىل
َّ
أن الواليات املتحدة تدرك أهمية وجود دفاع أورويب أقوى
ُ
يسهم يف األمن العاليم وعرب األطليس بشكل
وأكرث قدرة،
()4
إجيايب ،ومكمل لعمل حلف شمال األطليس» .
َ
ويبقى التمويل العقبة الرئيسة أمام تطوير قوة دفاع
أوروبي�ة مشرتكة؛ فمع تضخم اإلنفاق العسكري الوطين،
َ
انهار اإلنفاق املشــــرك .لقد تضاءل التعاون بني الدول

األعضاء يف االحتاد األورويب يف مجال املشرتيات املشرتكة؛
لتجنب التكاليف غري الضرورية ،ومشــــاكل االزدواجية،
وقابلية التشغيل البيين .كما اخنفض «الدفاع التعاوين»
األورويب بإجمايل مبلغ  4.1مليار يورو ونسبة  ،%13ووصل
َ
إىل أدىن مســــتوى لــــه .ويف عام 2008م ،حني لم يشــــغل
ً
موضوع الدفاع األورويب أهمية كما هــــو اليوم ،كان هذا
املبلغ حوايل  6.3مليار يورو .يف هذا الصددَّ ،
صرح الرئيس
َّ
التشيكي جريي سيديفي لوكالة الدفاع األوروبي�ة ،أن

(1) Anne Rovan, “Défense européenne: Emmanuel Macron tente d’enrôler les Européens sur l’autonomie stratégique”, Le Figaro, 6 Octobre 2021. Accessed December 28, 2021.
https://bit.ly/3HwASKh
(2) Ibid.
(3) See Hubert Védrine, Assemblée Nationale, 15 September 2021.
(4) See the official declaration: Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/31nYiSV
www.rasanah-iiis.org
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ً
ثالثا :مأزق «الناتو» والدور العسكري األوروبي يف اخلارج

َ
ُينظر إىل الفكــــرة الفرنســــية اخلاصة باالســــتقالل
اإلسرتاتييج األورويب بصورة مختلفة يف الداخل الفرنيس،
ّ
وبني الــــدول األعضــــاء يف االحتــــاد األورويب(ُ .)4ي َعد هذا

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

يكمن يف اإلنفاق املشرتك»ّ ،
ُ
السيما
«حتسني اإلنفاق
َّ
أن اخنفاض اإلنفاق املشــــرك على الدفاع األورويب يثري
ً
القلق( .)1ومع ذلك ،ال يزال االحتــــاد األورويب متفائل ،إذ
ُ
يؤكد أن صندوق الدفاع األورويب ،الذي يهدف إىل جتميع
االستثمارات من أجل تطوير وسائل القدرة املشرتكة
ً
ً
ً
مشــــروعا قيد
خصوصــــا مع وجود حــــوايل 50
ناجحــــا،
اإلعــــداد ،ومزياني�ة تبلغ  8مليارات يــــورو للفرتة -2021
2027م(.)2
املؤسيسِّ ،
وعلى املستوى َّ
تؤطر معاهدة االحتاد األورويب
َ
ملجموعة من الدول األعضاء كيفية ختطيط وتنفيذ ّ
أي
مهمة أو عملية لالحتاد حبلول عــــام 2023م؟ ،فقد َّ
صرح
دبلومايس من أوروبا الشــــرقية ملوقــــع «،»EURACTIV
َّ
أن بعض البلدان يف املنطقة ســــتنفتح ملناقشة وحتسني
عمليات صنع القرار ،لكن «اإلجماع جيب أن يظل املبدأ
التوجيهي»(.)3

ً
االســــتقالل وســــيلة لتحويل االحتــــاد األورويب ،من قوة
اقتصادية إىل العب جيوســــيايس على الساحة العاملية
مستقل عن الواليات املتحدة ،من وجهة النظر الرسمية
الفرنســــية .القت فكرة االستقالل اإلسرتاتييج ً
رواجا يف
ً
أوروبا ،خاصة خالل رئاســــة ترامــــب (2021-2017م)،
َ
عندما لم ُينظر إىل االعتماد األورويب املزتايد على الواليات
بشكل إجيايب يف واشنطن ،كما كان احلال خالل
املتحدة
ٍ
فرتة أوباما (2017-2009م) .ومع ذلك ،ال تزال املصالح
كل منها على تعزيز
املتضاربة للدول األوروبي�ة وتركزي ً ٍ
عالقاتها الثن�ائي�ة مع واشــــنطن ،عقبة رئيسة يف حتقيق
َّ
َ
هدف االستقالل اإلســــراتييج األورويبُ .يذكر هنا أن
االحتاد األورويب منذ انطالقته ،لم ُ
ً
مشروعا إلظهار
يكن
القوة؛ لذا من املهم ً
دائما أن نستذكر هذه احلقيقة ،عند
احلديث عن أوروبا القوية (قوة أوروبا).
ً
دعا ماكرون الرئيس بوتني ّأول لبدء حوار مع روسيا،
دون ّ
أي تشاور مع الشركاء
الرئيســــن لفرنسا ،خالل
ِ
2020-2019م ،وهذا أحد األســــباب اليت تفسر غياب
دعم مــــن دول البلطيق أو أوروبا الشــــرقية للمشــــروع
ً
الفرنيس .هناك أيضا مقابلة لماكرون مع مجلة «The
َّ
 »Economistالربيطاني�ة ،أعلن فيها أن «الناتو» أصبح

ًّ
ُ
ً
ضعف تصرحيات ماكرون حول
«ميتــــ�ا دماغيا»( .)5ت ِ
«الناتــــو» ،ومبادرته مع روســــيا ،مصداقيت�ه مع اإلدارة
األمريكية ،والدول األوروبيــــ�ة األخرى( .)6لذلكُ ،ر ِّوج
كم ِّ
للمشروع الفرنيس ُ
كمل حللف شمال األطليس،
وليس كبديل فرنيس للمنظمة العسكرية اليت تقودها
ّ
الواليات املتحدة .يســــتن�د هذا إىل ضــــرورة جتنب إثارة
غضــــب الدول األعضــــاء يف االحتــــاد األورويب من أوروبا
الشرقية ،اليت تشعر بالقلق من احلوار األخري بني باريس
ًّ
تاريخيا ينظرون إىل االحتاد
وموسكو ،وكان الفرنسيون
األورويب كالعب مضاد للواليات املتحدة وحلف شمال
َ
األطليس ،لكن ُينظر إليه اآلن كجهة فاعلة تكميلية،
َ
ً
ُ
يعكس نهج باريس الرباغمايت.
منافسا للحلف؛ ما
وليس
ومن جانــــب «الناتو» ،قــــرر  30من رؤســــاء الدول
األعضاء تعزيز شراكتهم األمني�ة ،وكتابة فصل جديد
يف تاريــــخ التحالف عرب األطليس ،خــــال قمته الثامنة
والعشرين بربوكسل ،يف يونيو 2021م .وتبقى األهداف
الرئيسة الثالثة للمنظمة تتمحور حول الدفاع اجلماعي،
وإدارة األزمات ،واألمن التعاوين .واليزال التهديد ّ
األول
َّ
لتحالف األمن اجلماعي يتمثل يف «األعمال العدواني�ة»
َّ
الروسية ،لكن التهديد اإلرهايب املزتايد ،ظل يف قلب أجندة

(1) Jean-Pierre Stroobants, “En Europe, la défense commune en panne de financements”, Le Monde, 9 December 2021. Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3zl0wPv
(2) Ibid.
(3) Alexandra Brzozowski, “LEAK : À quoi pourrait ressembler la future stratégie militaire de l’UE ?”, Euractiv, 10 November 2021. Accessed December 28, 2021. https://bit.
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ly/3G52V36
(4) According to a survey, only 29% of French people want a more integrated Europe, compared to 50% of Italians and 43% of Germans. See Guillaume Klossa, “Sondage. 29%
des Français veulent une Europe plus intégrée, contre 50% des Italiens et 43% des Allemands”, Journal du Dimanche, 25 December 2021. Accessed December 28, 2021. https://
bit.ly/32Y8q5k
(5) “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead”, The Economist, 7 November 2019. Accessed December 28, 2021. https://econ.st/3FUenic
(6) Michel Duclos, “La diplomatie d’Emmanuel Macron ou le risque de la solitude stratégique”, Institut Montaigne, 11 October 2021. Accessed December 28, 2021. https://bit.
ly/3sZUdzB
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العالقات عبر األطلسي والتحديات األمنية واإلستراتيجية على الساحة األوروبية

ُ
«الناتو» منذ عام 2001م .أما التحدي اجلديد الذي ذ ِكر
خالل القمة الثامنة والعشرين حللف «الناتو» ،فكان
النفوذ الصيين املتن�ايم يف الساحة الدولية(.)1
وسيكون هذا التحدي على رأس أجندة «الناتو» يف
املستقبل القريب؛ ً
نظرا لما تملكه الصني من تقني�ات
عسكرية وأنشطتها اإللكرتوني�ة وصعودها كقوة إقليمية،
بعد انسحاب الواليات املتحدة من أفغانستان .والعقبة
الرئيسة ملواجهة هذا التحدي اجلديد ُ
تكمن يف االنقسام
ّ
والســــيما االختالفات
الداخلي بني أعضــــاء «الناتو»،
حول نهج مواجهة التحدي الصيين (مع احتمالية الدعم
ً
تقريرا يف نوفمرب 2020م،
الرويس لبكني) .أصدر «الناتو»
َّأكد ّ
ألول مرة على مركزية التن�افس بني الواليات املتحدة
والصني يف مستقبل الشؤون العاملية.
خامتة :مستقبل «الناتو» واالستقاللية األوروبية
ســــيعتمد «الناتو» مفهومه اإلسرتاتييج اجلديد يف قمة
مدريد 2022م ،وســــيحدد التحديات األمني�ة اليت تواجه
ً
املنظمة ،إضافة إىل مهامه السياســــية والعســــكرية.
ً
َوفقــــا لألمــــن العام حللف شــــمال األطلــــي ينس
ُ
«سيعكس مفهوم مدريد اإلسرتاتييج البيئ�ة
ستولتنربغ،
األمنيــــ�ة اجلديدة ،ويعيد االلزتام بقيمنا ،ويعيد تأكيد
وحدتنــــ�ا؛ ما يضمن تن�اغــــم حتالفنا مع املســــتقبل»(،)2
وسيســــعى املفهــــوم اجلديــــد لتحديــــث املفهــــوم
اإلسرتاتييج السابق ،املعتمد يف عام 2010م(.)3

وسيأخذ املفهوم اإلســــراتييج لعام 2022م يف االعتب�ار
فشــــل التدخل العسكري حللف الناتو يف أفغانستان،
وإعادة النظر يف فشــــل «الشراكات» يف أفغانستان،
ً
وسيتطرق أيضا ملناقشة عواقب االنسحاب األمريكي من
أفغانســــتان ،وختفيض أعداد قواتها يف الشرق األوسط.
َّ
ويف ضوء األحداث الســــابقة ،جنــــد أن حلف الناتو يمر
لَّ
بأزمة وجودية غري مسبوقة ،إ أنه رغم ذلك لن حييد عن
حلقبة
الهدف الرئيس من إنشائه( .)4لكن هناك نهاية
ٍ
لقصور يف التفكري اإلسرتاتييج
يمر بها حلف الناتو ،ونهاية
ٍ
وراء التدخالت العسكرية الغربي�ة يف الشرق األوسط
َْ
الماضيي .يف الوقت
الكبري ،كما شهدنا خالل العقدين
ُ
ستشكل الدروس اليت يعاجلها صناع القرار حالياًّ
نفسه،
َ
يف واشنطن والعواصم األوروبي�ة نطاق ارتب�اطات الناتو
ً
سواء أكان ذلك يف الشرق األوسط أو يف آسيا.
املستقبلية،
ويجب فهم احتمالية تن�ايم حالة عدم االســــتقرار يف
أفغانستان ،يف إطار النفوذ الرويس املزتايد يف بالد الشام،
ّ
والسيما سوريا ولبن�ان ،وخطر تهميش أعضاء «الناتو» يف
العملية الدبلوماسية الرئيسة (أستانا) ،اليت تتعامل مع
احلرب السوريةُ ،
ويكمن مسار التقدم ألعضاء «الناتو»
واملنظمة ،باألخذ يف احلسبان ماهية العالقة اجلديدة بني
الزناعات يف بالد الشام وجنوب القوقاز (حرب كاراباخ
يف نوفمرب 2020م) ،والساحة األفغاني�ة/الباكستاني�ة،
َ
وتظهر آثار الصراعات يف هذه النطاقات الثالثة (سوريا-
جنوب القوقاز-أفغانستان/باكستان) يف حركة املقاتلني

(امليليشــــيات الشــــيعية املدعومة من إيــــران واملرتزقة
األتراك) ،من ســــاحة معركة إىل أخرى؛ لذا قد يستوجب
على حلف الناتو إعادة النظر يف نهجه اإلقلييم ،جتاه أدوار
اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف احلرب احلديث�ة.
ُ
ًّ
أوروبي�ا ،قد ال يكون االستقالل اإلسرتاتييج؛ (أي هدف
االحتاد األورويب للعمل بصورة أكرث استقاللية يف سياسته
اخلارجية واألمنيــــ�ة) ،يف ُصلب الرؤية اإلســــراتيجية
األوروبي�ة اجلديــــدة ،وإنما املقصود َّأن هذه الفكرة ُي َ
قصد
ًّ
إسرتاتيجيا القدرة على العمل مع الشركاء؛ حلماية
بها
قيم الدولة ومصاحلها ،وال تقتصر مســــألة االســــتقالل
اإلسرتاتييج على مجاالت األمن والدفاع ،إذ يتمتع االحتاد
األورويب بالفعل باالستقالل اإلسرتاتييج يف التجارة ،لكن
فيما يتعلق بالتمويل واالستثمار ،ال يزال هناك الكثري
ُ
ُ
نطاق أوســــع ،ت َعد االستجابات
الذي ينبغي عمله .على ٍ
غــــر املتكافئة على يد اجلهات الفاعلة غري احلكومية ،أو
االستجابات
األنشطة املختلطة ،من العوامل اليت جتعل
ِ
ً
التقليدية ضرورية ،لكنها لم ُتعد كافية حلماية أمن حلف
َّ
شمال األطليس والدول األوروبي�ة؛ وهذا هو السبب يف أن
مسألة االستقالل اإلسرتاتييج ستكون يف ُصلب اجلهود
األوروبي�ة ،خالل األشــــهر الستة األوىل من 2022م ،حتت
الرئاسة الفرنسية ملجلس االحتاد األورويب.

(1) “Leaders agree NATO 2030 agenda to strengthen the Alliance”, 14 June 2021. Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3t3afZo
(2) See the NATO 2022 strategic concept: Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3JAyCnr
(3) See the NATO 2010 strategic concept: Accessed December 28, 2021. https://bit.ly/3ETNE42
(4) Jean-Loup Samaan, “The Moment for Soul-Searching. NATO and the Retreat from Afghanistan”, INSIGHTS No. 272, 7 December 2021. Accessed December 28, 2021.
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عدد من القضايا التي كان لها ُ
بالغ األثر
برزت خالل العام 2021م ٌ
علـ ــى االقتصـ ــاد العاملـ ــي ،وألقت بظاللها على سـ ــلوك كثيـ ـ ٍـر من دول
عالم جديد له أدبياته ومقارباته،
العالم ،وانسحب ذلك على تشكُّ ل ٍ
ً
ولم ُ
مبنأى عن تلك التأثيرات.
خاصة
تكن دول املنطقة ودول اخلليج
ً
ويناقـ ــش ا ِمللـ ــف احلالـ ــي مـ ــن التقرير اإلسـ ــتراتيجي للعـ ــام 2021م،
ً
ثالثـ ــا من أهم القضايا املؤثّ رة على االقتصاد العاملي ،تتم َّثل األولى
فـ ــي تأثيـ ــرات جائحة كورونا علـ ــى اقتصاد وسـ ــكان العالم في الوقت
الراهـ ــن ومسـ ـ ً
ـتقبل ،بينما تناقـ ــش القضية الثانيـ ــة تداعيات أزمات
أخيرا القضية
الطاقة والتغ ّيرات املناخية على االقتصاد العامليُ ،ثم
ً
الثالثة وهي اجتاهات االقتصاد العاملي في عام 2022م
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حتديات االقتصاد
العاملي فـي ضوء
جائحة كورونا وأزمات
الطاقة
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حتديات االقتصاد العاملي في ضوء جائحة كورونا وأزمات الطاقة

ّأو ًل :تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاد وسكان العالم
كانــت الصــن ُأوىل الضحايــا جلاحئــة كورونــا بعدمــا
ِّ
تعـ َّـرض ثــاين أكــر اقتصــاد عالــي وأكــر مصــدر للبضائــع

خريطة ( :)1معدالت نمو االقتصاد العاليم يف 2020م (عام انتشار جاحئة كورونا)

لضربــة قاســية يف عــام
بأنواعهــا علــى مســتوى العالــم،
ٍ
2019م بعــد انتشــار اجلاحئــة بالصــن ،فتوقفــت احليــاة
وتعطلــت الصــادرات الصينيـ�ة املغذيــة لتجــارة وصناعــة
َّ
بــايق دول العالــم يف عــام 2020م ،وتأثــر بذلــك االقتصــاد
وســكان العالــم ولــم ُيعــد الوضــع إىل ســابق عهــده بنهايــة
ـر مــن
عــام 2021م؛ وعلــى الرغــم مــن اســتعادة جـ ٍ
ـزء كبـ ٍ
عافيــة االقتصــاد الصيــي واألمريكــي وبــايق االقتصــادات
ً
َّ
حتديــات
الصناعيــة الكــرى مقارنــة بعــام 2020م ،فــإن
ٍ
إضافيــة واجهــت االقتصــاد العالــي يف عــام 2021م وال
ّ
ً
تــزال تمثــل عبئ ـ�ا قــد يمتــد إىل عــام 2022م ومــا بعــده.
ولــذا سـ ُـين�اقش املحــور احلــايل ثالثــة محــاور أساســية،
َّ
يتمثــل األول :يف تأثــرات كورونــا علــى االقتصــاد العالــي
وســكانه ،والثــاين :ظاهــرة التضخــم العالــي واضطــراب
سالســل اإلمــداد كأبــرز التحديــات االقتصاديــة
الراهنــة ،والثالــث :مســتقبل االقتصــاد العالــي مــا
بعــد جاحئــة كورونــا.
 .1تأثريات كورونا على النمو واالقتصاد العاليم
كان تأثــر كورونــا علــى االقتصــاد العالــي هــو األســوأ
ـود الماضيــة علــى أقــل تقديــر ،إذ أدت
خــال الثالثــة عقـ ٍ
ّ
عقــب تفــي اجلاحئــة يف 2020م
اإلغالقــات املتت�ابعــة ِ
إىل تعطــل اإلنتــ�اج والصــادرات ،وانتقــال مدخــات
اإلنتــ�اج والتجــارة العامليــة ،وركــود النمــو االقتصــادي
لــدى الغالبيــ�ة العظــى مــن دول العالــم ،كمــا يظهــر
علــى اخلريطــة التاليــة باللــون األحمــر والربتقــايل (انظــر
لَّ
ٌ
خريطــة  )1يف حــن لــم ينـ ُـج مــن الركــود إ دول معــدودة
www.rasanah-iiis.org

Source: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, (Oct. 2021), Accessed on: Nov. 29. https://bit.ly/3Iojo3Z .

نمــو ســليب يف عــام
بالعالــم .وتكشــف اخلريطــة عــن ٍ
ُ
2020م بأكــر مــن  %3كمتوســط عالــي لــم يســجل حــى
خــال عــام 2008م أو خــال األزمــة الماليــة العامليــة.
ونتيجـ ًـة للجاحئــة ُفقــدت ماليــن الوظائــف ومعهــا جـ ٌ
ـزء
ٌ
كبــر مــن الدخــل واإلنفــاق؛ وبالتــايل الطلــب العالــي
كمحــرك أســايس للنمــو االقتصــادي.
ٍ

َّ
كانــت هنــاك خســائر ضخمــة يف شــى القطاعــات
املحركــة للنمــو االقتصــادي ،كالتجــارة والصناعــة
والســياحة الدوليــة ،أدت إىل فقــدان جــزء مــن الدخــول
والوظائــف وحــى النمــو املعــريف وزيــادة معــدالت الفقــر.
فعلــى ســبي�ل املثــال ،خســر قطــاع الســياحة العالــي أكــر
مــن  4ترليــون دوالر خــال َ
عــام 2020م و2021م َوفــق
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القطاع

اخلسائر

متوسط نمو االقتصاد العاليم

%3.1 -

نمو االقتصادات املتقدمة

%4.5 -

نمو االقتصادات الناشئة والنامية

% 2.1 -

صادرات السلع بدول منظمة التعاون والتنمية

تراجع بــ  %8هو األعلى منذ احلرب العاملية الثاني�ة

خسائر السياحة الدولية

َ
(عام  2020و2021م)
 4ترليون دوالر

فقدان دخول مستقبلية بسبب تعطل التعليم

 17ترليون دوالر

تراجع يف ساعات العمل الكلية

بنسبة  ،%8.8ما يعادل  255مليون وظيفة

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (اليونكتــاد)
( ،)1يف حــن شــهدت جتــارة الســلع ًّ
دوليــا ومعــدالت
اإلنتـ�اج الصناعــي أكــر تراجــع ُلهمــا منــذ احلــرب العامليــة
الثانيــ�ة ،وتراجعــت صــادرات الســلع بنســبة  %8.2يف
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة كمــا تغــر
هيــكل صــادرات البضائــع الدوليــة( )2فرتاجعــت صــادرات
املحــركات واآلالت ،وارتفعــت صــادرات اإللكرتونيــ�ات
ومعــدات احلمايــة واملنتجــات الصيدالنيــ�ة.
جانــب مــن اخلســائر
ويشــر اجلــدول ( )1إىل
ٍ
َّ
االقتصاديــة الــي حلقــت بالعالــم مــن جــراء جاحئــة
كورونــا يف 2020م ،ومــن بينهــا فقــدان ماليــن الوظائــف.
بينمــا أثــرت إغالقــات املــدارس علــى أكــر مــن  1.6مليــار
ًُ
طالــب ،مــا دعــا كل مــن البنــك الــدويل ومنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــ�ة والعلــوم (اليونســكو) ومنظمــة األمــم
تقريــر
املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) إىل التحذيــر يف
ٍ
ُّ
مشــرك( )3مــن مخاطــر اقتصاديــة بعيــدة املــدى كتعرض
هــذا اجليــل مــن الطــاب خلطــر فقــدان مــا قيمتــه 17
ترليــون دوالر مــن دخولهــم مــدى احليــاة بالقيمــة احلاليــة
بســبب إغالقــات املــدارس.
َّ
لكــن يف عــام 2021م ومــع تراجــع حــدة انتشــار اجلاحئــة
وزيــادة تلقــي اللقاحــات ،وعــودة ممارســة األنشــطة
اإلنت�اجيــة عــاد متوســط نمــو االقتصــاد العالــي
ً
ً
َّ
ً
ًّ
مرتفعــا ،قــدره البنــك الــدويل
إجيابيــ�ا
مســجل معــدل
كســاد اقتصــادي
بــــ  %5.6كأســرع وتــرة للنمــو بعــد
ٍ

جدول ( :)1جانب من اخلسائر االقتصادية اليت حلقت بالعالم بسبب جاحئة كورونا يف عام 2020م

Sources: IMF, World Economic Forum, UNCTAD, UNICEF, ILO.

Rasanah

(1) UNICTAD, Global Economy Could Lose Over $4 Trillion Due to COVID-19 Impact on Tourism, (June 30, 2021), Accessed on: Nov. 29, 2021. https://bit.ly/3ywQMBm
(2) World Economic Forum, This is How COVID-19 has Affected Global Trade, (Nov. 05, 2021), Accessed on: Nov. 29, 2021. https://bit.ly/3yIUoA2
((( اليونيسيف واليونيسكو والبنك الدويل ،حالة التعليم يف العالم :من األزمة إىل التعايف( ،د.ت ،).تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/31F4tSH .
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حتديات االقتصاد العاملي في ضوء جائحة كورونا وأزمات الطاقة

منــذ ً 80
عامــا( .)1ويعــود ذلــك باألســاس إىل حتقيــق
بعــض االقتصــادات الصناعيــة الكــرى معــدالت نمــو
مرتفعــة كالواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــن وبعــض
اقتصــادات أوروبــا ،وكمــا يظهــر باللــون األخضــر الداكــن
يف خريطــة ( ،)2وذلــك بفعــل إجــراءات التحفــز المــايل

َّ
أو املســاعدات الماليــة الكبــرة املقدمــة للمتعثريــن،
ورفــع اإلغالقــات والقيــود املفروضــة ملواجهــة اجلاحئــة،
وانتعــاش الطلــب املحلــي وتدفــق التجــارة الدوليــة
ناحية أخرى ،شــهدت
ـكل أكــر مــن عــام 2020م .ومــن
ٍ
بشـ ٍ
ًّ
ً
األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة تعافيــا جزئي ـ�ا

خريطة ( :)2معدالت نمو االقتصاد العاليم يف 2021م (عام التعايف النسيب)

Source: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, (Oct. 2021), Accessed on: Nov. 2021 ,30. https://bit.ly/3Iojo3Z .

بفعــل نمــو الطلــب وارتفــاع أســعار صــادرات الســلع
األوليــة مــن طاقــة وغــذاء ومــواد خــام.
 .2ارتفاع التضخم واضطراب سالسل اإلمداد بعد التعايف
َّ
َّ
حقــق ً
تقدمــا
علــى الرغــم مــن أن االنتعــاش االقتصــادي
ً
َّ
ملحوظــا يف عــام 2021م ،وارتــدت معــدالت النمــو مــن
ُ َ ُّ
ــد ً
نمــوا غــر
الســلب إىل اإلجيــاب ،لكنــه مــع ذلــك يع
ً
متــوازن مــن ناحيــة ،واســتقراره ال يــزال محفوفــا باملخاطــر
ناحيــة أخــرى ،فغالبيــ�ة االقتصاديــات املتقدمــة
مــن
ٍ
َّ
َّ
نمــو جيــدة يف عــام 2021م ،إل أنهــا
حققــت معــدالت ٍ
ـوع آخــر تتمثــل يف نقــص العمالــة
تواجــه حتديـ ٍ
ـات مــن نـ ٍ
يف بعــض القطاعــات احليويــة وعقبــات يف التوظيــف
وســرعة تدفــق سالســل اإلنتــ�اج ،وارتفــاع يف أســعار
الطاقــة والتضخــم وزيــادة الديــون ونمــو الســيولة .أمــا
كثــر مــن االقتصــادات الناشــئة فــا تــزال تعــاين مــن
ً
تداعيــات كورونــا خاصــة يف دول شــرق وجنــوب آســيا،
ومعــدالت مرتفعــة مــن اإلصابــات والوفيــات ،وتأخــر
يف تلقــي اللقــاح والعــودة للحيــاة الطبيعيــة ،وزيــادة يف
معــدالت الفقــر نتيجـ ًـة الرتفــاع أســعار الغــذاء ًّ
عامليــا وهــو
ُ
أهــم عنصــر يف إنفــاق الفقــراء ،وفــوق كل هــذا مخاطــر
ً
عــودة اإلغالقــات مــرة أخــرى.
ضــرب التضخــم العالــم يف 2021م بقــوة غري مســبوقة،
وبمعــدالت لــم تشــهدها بعــض االقتصــادات املتقدمــة
منــذ ثالثــة عشــر ً
عامــا أي منــذ األزمــة الماليــة العامليــة
َّ
يف 2008م كــدول غــرب أوروبــا واليابــان ،وحــى منــذ أكــر
َّ
مــن ً 25
عامــا لــدول أمريــكا الشــمالية .توقــع صنــدوق
ً
ارتفاعــا
النقــد الــدويل أن تســجل االقتصــادات املتقدمــة

(1) World Bank, Global Recovery Strong but Uneven as Many Developing Countries Struggle with the Pandemic’s Lasting Effects, (June 08, 2020) Accessed on: Dec. 05, 2021.

https://bit.ly/3slVAs0

www.rasanah-iiis.org
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جدول ( :)2معدالت التضخم يف العالم لعام 2021م
املنطقة

معدل التضخم ()%

االقتصادات املتقدمة

2.8

أمريكا الشمالية

4.3

الشرق األوسط

11.6

األسواق الناشئة والدول النامية

5.5

املتوسط العاليم

%5

((( كفاية أولري 4 ،حتديات يواجهها االقتصاد العاليم لعبور  ...2022فما هي؟ ،إندبن�دنت عربي�ة 09( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 07 :ديسمرب 2020مhttps://bit.ly/3rZeYLi .

Rasanah

Source: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, (Oct. 2021), Accessed on: Nov. 2021 ,30. https://bit.ly/3Iojo3Z .
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يف متوســط أســعار املســتهلكني بنهايــة عــام 2021م
بنســبة  ،%2.8وبنســبة  %4.3لــدول أمريــكا الشــمالية.
وبنســبة  %11.6لــدول الشــرق األوســط كأعلــى معــدل
منــذ 2008م ،وبمعــدل  %5.5لألســواق الناشــئة والــدول
الناميــة .بينمــا يســجل متوســط التضخــم العالــي
 %5كأعلــى معــدل منــذ أحــداث مــا يســى ب ِـــ «الربيــع
ـات باســتمرار معــدالت
العــريب» يف عــام 2011م ،مــع توقعـ ٍ
ًّ
نســبي�ا يف عــام 2022م.
التضخــم مرتفعــة

ًُ
ويعــود التضخــم الــذي يضــرب كل مــن االقتصــادات
املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء ،رغــم ّ
حتســن النمــو
ٍ
االقتصــادي إىل ثالثــة أســباب رئيســة هــي:
أ .ارتفاع الطلب:
دفعــت املســاعدات النقديــة احلكوميــة وسياســات
التحفــز المــايل املقـ َّـدرة برتليونــات الــدوالرات ُ
والمقدمــة
للمتعثريــن واملتأثريــن سـ ًّ
ـلبي�ا مــن تداعيــات اجلاحئــة إىل
زيــادة الطلــب واإلنفــاق لــدى الــدول الصناعيــة .لكــن

ُ
وقــت لــم يكــن املعــروض مــن الســلع واخلامــات
يف
ٍ
ً
ًّ
اإلنت�اجيــة كافيــا أو قــادرا علــى مواجهــة ذلــك الطلــب،
بعــد تعطــل كثــر مــن املنشــآت اإلنت�اجيــة أو عملهــا بأقــل
ً
مــن طاقتهــا القصــوى ،عــاوة علــى نقــص العمالــة
البشــرية واملــواد اخلــام الوســيطة املســتوردة الالزمــة
ً
لإلنت ـ�اج خاصــة القادمــة مــن اقتصــادات جنــوب وشــرق
َّ
تســبب يف ارتفــاع مســتويات األســعار يف
آســيا ،مــا
النهايــة وانتقالهــا مــن بلــد إىل آخــر بفعــل ترابــط سالســل
اإلمــداد العامليــة.
َّ
ً
ضخــت دول العالــم خصوصــا الصناعيــة ،عشــرات
الرتليونــات مــن الــدوالرات (الرتليــون ألــف مليــار) ،يف
ّ
واحــدة مــن أكــر عمليــات ضــخ الســيولة يف االقتصــاد
العالــي .دفعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحدهــا
حبوافــز ماليــة ضخمــة يف االقتصــاد األمريكــي ،بلغــت
ْ
األخيريــن،
قيمتهــا  6ترليونــات دوالر خــال العامــن
دفعــت بدورهــا اإلنفــاق االســتهالكي بمعــدل  %9أعلــى
ِم َّمــا كان قبــل اجلاحئــة(.)1
ب .تراجــــع املعــــروض واضطراب سالســــل اإلمداد
واملخزونات املحلية:
اًّ
ُ
ًّ
لــم يكــن االســترياد ح ـ كافيــا ملواجهــة الطلــب املزتايــد
علــى الســلع وخامــات اإلنتــ�اج بســبب الضغــط علــى
ُ
الشــركات املنتجــة ورغبــة كل دولــة يف تأمــن حاجتهــا مــن
ً
اإلمــدادات حتسـ ًـبا ّ
ألي إغالقــات مســتقبلية .عــاوة على
مــا تشــهده االقتصــادات املغذيــة لإلنت ـ�اج واالســتهالك
العالــي مــن تب�اطــؤ يف النمــو االقتصــادي خــال الربــع
األخــر مــن عــام 2021م ،كالصــن ودول جنــوب شــرق
آســيا وكذلــك ألماني ـ�ا وبريطاني ـ�ا.
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َّ
فعلــى ســبي�ل املثــال ال احلصــر ،جنــد أن نقــص مكـ ّـو ٍن
َّ
واحــد كالشــراحئ والرقائــق اإللكرتوني ـ�ة املصــدرة مــن دول
َّ
تســبب يف تراجــع إنتــ�اج
جنــوب شــرق آســيا للخــارج،
الهواتــف الذكيــة والســيارات لــدى كبــار املنتجــن يف
الواليــات املتحــدة وألمانيــ�ا وارتفــاع أســعارها ًّ
عامليــا.
وكان لنقــص األيــدي العاملــة ٌ
دور يف اضطــراب
ُ
سالســل اإلمــداد ،وظهــر ذلــك ًّ
جليــا يف كل مــن الواليــات
ً
مؤخــرا
املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــ�ا بعدمــا واجهتــا
ً
ً
ضخمــا حلاويــات الشــحن باملســتودعات واملــواين
تكدســا
البحريــة ً
نظــرا لنقــص ســائقي الشــاحنات بالبلديــن،
وتأخــر مواعيــد الشــحن والتفريــغ بالصــن .وخــال
النصــف ّ
األول مــن عــام 2021م تراجعــت ســاعات العمــل
ُ
الكليــة ،بمــا يعــادل فقــدان  267مليــون وظيفــة بــدوام
كامــل َوفــق منظمــة العمــل الدوليــة ،وأكــر املناطــق
ً
تضــررا كانــت دول أمريــكا اجلنوبيــ�ة والبحــر الكاريــي
وآســيا الوســطى وأوروبــا ،مــع توقــع اســتمرار وجــود
ً
فجــوة عمالــة قــد تقــل مســتقبل مــع الدعــم المــايل
وتلقــي اللقاحــات(.)1
ٌ
ٌ
ج .ارتفاعات كبرية يف أسعار الغذاء واملواد األولية والطاقة
عززت من التضخم:
تكشــف بي�انــات منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
ّ
املتحــدة (الفــاو) تســجيل مؤشــر أســعار الغــذاء أعلــى
ً
ً
مدفوعــا بارتفــاع
مســتوى لــه علــى مــدى  10ســنوات
أســعار احلبــوب ومشــتقات األلبــان ،وموجــة ارتفاعــات

عامليــة يف أســعار القمــح واألرز والــذرة والزيــوت ،مــع
َ
حتذيــر املنظمــة مــن ارتفــاع األســعار نتيجــة تكثيــف
ّ
الشــراء للتخزيــن( .)2ومــن املتوقــع أن تؤثــر هــذه
ُ
ً
خصوصــا يف
االرتفاعــات علــى األســر منخفضــة الدخــل،
بعــض دول جنــوب آســيا ودول جنــوب الصحــراء الكــرى
ً
ارتفاعــا
يف أفريقيــا .كمــا شــهد العالــم يف عــام 2021م
يف أســعار الطاقــة كالبــرول ونقــص إمــدادات الغــاز
وتغــرات مناخيــة أثــرت علــى إنتــ�اج الطاقــة
الطبيعــي
ٍ
الكهرومائيــ�ة مــن الســدود؛ األمــر الــذي أدى إىل زيــادة
تكاليــف اإلنتــ�اج.
 .3مستقبل االقتصاد العاليم ما بعد كورونا
يمــر االقتصــاد ً
دومــا بــدورات متكــررة مــن النمــو
ُ
ُ
ً
ثــم التب�اطــؤ وأحيانــا الركــود ثــم اســتعادة النمــو
ً
مــرة أخــرى وهكــذا .وهــا هــي أغلــب االقتصــادات
العامليــة قــد مــرت ٍ
عصيــب كعــام 2020م ســاد
بعــام
ٍ
َ
ّ
َّ
ومــن ثــم ،حتســن وضــع النمــو
فيــه الركــود العالــيِ ،
االقتصــادي نسـ ًّ
ـبي�ا يف عــام 2021م ،مــن دون أن يعــي
ذلــك اســتعادة أغلــب االقتصــادات وخباصــة املتقدمــة
ملســتويات مســتقرة مــن النمــو ،وال تــزال هنــاك
ضبابي ـ�ة حــول اســتعادة عافيــة االقتصــاد العالــي يف
ضــوء متحــورات كورونــا مثــل «أوميكــرون» وغــره.
مســتويات مســتقرة
ومــع هــذا فعنــد اســتعادة
ٍ
ً
ُ
ـون عاليــة
مــن النمــو ،ســيصاحبها غالبــا معــدالت ديـ ٍ
ـورة لتدخالتهــا
لــدى عــدد كبــر مــن احلكومــات كفاتـ ٍ

املباشــرة ملواجهــة اجلاحئــة وتقديــم تدابــر ماليــة
للمتعثريــن .وقــد تواجــه آثـ ً
ـارا تضخميــة لــم تشــهدها
ً
اجتــاه
بعــض البلــدان منــذ ســنوات ،إضافــة إىل
ٍ
عالــي ملراكمــة املخزونــات املحليــة وبعــض الدعــوات
ً
خصوصــا يف
ملعاجلــة مشــكالت العوملــة التجاريــة
أوقــات األزمــات العابــرة للحــدود أو كمــا أطلقــت عليه
منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (اليونكتــاد)
يف ديســمرب 2020م «.»Rethinking Globalization
ُ
ـات إجيابيـ�ة
تظهــر بعــض املؤسســات الدوليــة توقعـ ٍ
متحفظــة بشــأن التعــايف العالــي فيمــا بعــد كورونــا،
حــى قبــل أن تأخــذ يف حســبانها تداعيــات متحــورات
كورونــا غــر واضحــة املخاطــر حــى اآلن .فتتوقــع
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ()OCED
أن تعــود معظــم االقتصــادات املتقدمــة األعضــاء
باملنظمــة إىل مســار اإلنتــ�اج الــذي كانــت عليــه
قبــل اجلاحئــة يف عــام 2023م ،وأن يصــل نمــو النــاجت
املحلــي اإلجمــايل العالــي إىل معــدل  %4.5خــال
عــام 2022م .وأن يظــل معــدل التضخــم الســنوي
ألســعار املســتهلكني يف العديــد مــن دول منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف حــدود  %3.5حبلــول
نهايــة عــام 2022م( .)3وعلــى الرغــم مــن توقعــات
نمــو جيــدة لعــام 2022م،
البنــك
الــدويل بمعــدالت ٍ
َّ
لَّ َّ
إ أنــه حــذر يف الوقــت ذاتــه مــن عــرض التوقعــات
موجــات جديــدة
العامليــة ملخاطــر كبــرة الحتمــاالت
ٍ
مــن كورونــا ،واســتمرار الضغــوط الماليــة علــى

(1) International Labor Organization, World Employment and Social Outlook- Trend 2021, (June 02, 2021), P:2. Accessed on: Dec. 10, 2021. https://bit.ly/31YkUJn
(2) Food and Agriculture Organization (FAO), November Marked a Further Increase in the Value of the FAO Food Price Index, ( Dec. 02, 2021), Accessed on: De. 10, 2021.

https://bit.ly/3H13bQR

(3) OCED, A vigorous but Incomplete Recovery in OECD, ( Dec. 01, 2021), Accessed on: Dec. 15, 2021. https://bit.ly/3EzUfjR
www.rasanah-iiis.org
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 .1أزمات الطاقة الراهنة واجتاهات الطاقة البديلة
يف عــام 2021م ،شــهد العالــم ً
نقصــا يف توفــر إمــدادات
ً
ً
الطاقــة خاصــة قبــل موســم الشــتاء الــذي يتطلــب مزيــدا

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ثانيا :تداعيات أزمات الطاقة والتغيرات املناخية
ًّ
على االقتصاد العاملي
ً
ً
اهتمامــا مزتايــدا بت�داعيــات
يف عــام 2021م شــهد العالــم
ُ
التغــر املنــايخ حــى أصبــح علــى ســلم أولويــات بعــض
ٌ
ٌ
الــدول ،وترتــب علــى ذلــك الزتامــات ومبــادرات بيئيــ�ة
مــن بعــض الــدول ،والتحـ ّـول حنــو االســتثمار يف الطاقــة

ً
النظيفــة بــدل مــن التقليديــة واســتهداف احليــاد
الكربــوين الصفــري ،يف ظــل نقــص إمــدادات الطاقــة الــي
شــهدها العالــم.

Rasanah

َّ
الــدول .حــى أن هــذا احلــذر كان قبــل ظهــور متحــور
«أوميكــرون» الــذي بــدأ ينتشــر يف العديــد مــن دول
العالــم يف أواخــر ديســمرب 2021م.
ويف ضــوء ضبابيــ�ة املشــهد الراهــن ،قــد يبــ�دو مــن
املحتمــل بقــاء بعــض اآلثــار االقتصاديــة جلاحئــة كورونــا
قائمــة علــى املــدى القريــب ،مثــل اآلثــار املرتبطــة بنقــص
العمالــة واملــواد اخلــام اإلنت�اجيــة الوســيطة ،واجتــاه
الــدول لزيــادة املخزونــات ،وارتفــاع محتمــل يف تكاليــف
النقــل واللوجســتي�ات؛ وبالتــايل احتماليــة تأثــر سالســل
اإلمــداد والتمويــن فيمــا بــن الــدول ،وكذلــك املعــروض
مــن البضائــع واملنتجــات ،وهــو مــا ُيرتجــم يف ارتفــاع
التضخــم وتب�اطــؤ النمــو بالنهايــة .وقــد تتعــزز تلــك اآلثــار
الســلبي�ة إذا مــا واجــه العالــم إغالقــات إضافيــة بســبب
متحــورات كورونــا ،أو مخاطــر جيوسياســية تقــود إىل
ارتفــاع أســعار الطاقــة أو تكاليــف الشــحن والتأمــن.
ومــع ذلــك ،ال يــزال هنــاك ســين�اريو مشــرق يعتمــد
ّ
علــى التقــدم الصــي يف مواجهــة فــروس كورونــا
ومتحوراتــه مثلمــا حــدث يف عــام 2021م ،وتســارع وتــرة
ً
خصوصــا
تلقــي اللقاحــات وتوســيع نطاقهــا اجلغــرايف
باالقتصــادات الناشــئة ،وكذلــك التطــور التكنولــويج
واإلنتــ�ايج ملعاجلــة حتديــات العوملــة التجاريــة أو
املشــكالت املتعلقــة بعقبــات اإلنتــ�اج والنقــل واإلمــداد
ًّ
عامليــا ،وزيــادة معــدالت التوظيــف والعمالــة واســتقرار
أســعار الطاقــة وتنــوع مصادرهــا املســتدامة ،مــا ســيقود
إىل زيــادة املعــروض مــن البضائــع واملنتجــات واخلامــات
واســتقرار أســعارها وحتفــز التجــارة واســتقرار النمــو
االقتصــادي ًّ
عامليــا.

شكل ( :)1أسعار الغاز الطبيعي خالل الفرتة (ين�اير -2019سبتمرب 2021م)
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مــن الوقــود يف مختلــف أحنــاء العالــم ألغــراض التدفئــة،
وذلــك بعــد ُمــي عــام علــى جاحئــة كورونــا الــذي تعـ َّـرض
ً
فيــه طلــب الطاقــة العالــي لنقــص حــاد نتيجــة لتوقــف
أغلــب النشــاطات التجاريــة والصناعيــة يف العالــم خــال
اجلاحئــة؛ مــا أدى إىل تزايــد املخــاوف بشــأن أزمــة الطاقــة
ســواء فيمــا يتعلــق باألســعار أو نقــص اإلمــدادات.
وتعــود األســباب الرئيســة لهــذه األزمــة إىل مجموعــة
مــن العوامــل ،مــن أبرزهــا :تراجــع االســتثمارات يف مجــال
ِّ
النفــط والغــاز مــن بعــد اخنفــاض أســعار الطاقــة يف
الســوق العالــي ،يف الفــرة (2020-2015م) ،باإلضافــة
إىل انصــراف العديــد مــن الشــركات عــن عمليــات الصيانة
حبقــول الغــاز والفحــم أثنــ�اء جاحئــة كورونــا .وعلــى
َّ
الرغــم مــن انتعــاش الطلــب بعــد اجلاحئــة ،فــإن تأثــر
ذلــك بقــي علــى مســتوى املعــروض حيــث أدى اخنفــاض
املخزونــات اإلســراتيجية عــن املعــدالت املعتــادة إىل
نقــص املعــروض ،األمــر الــذي أســهم يف ارتفــاع األســعار،
باإلضافــة إىل اهتمــام الشــركة الروســية للغــاز (غــاز بروم)
ً
بالعقــود الطويلــة بــدل مــن العقــود قصــرة األجــل ،مــا قاد
ً
إىل تعزيــز أزمــة الغــاز العامليــة وارتفــاع أســعاره بقــوة بداية
مــن ين�ايــر 2021م كمــا يظهــر مــن الشــكل البيــ�اين (.)1
َّ
أثــرت أســعار الطاقــة علــى اإلنتــ�اج يف مصانــع
الــدول الصناعيــة الكــرى :الواليــات املتحــدة وأوروبــا
والهنــد باإلضافــة إىل الصــن؛ األمــر الــذي أدى إىل
َّ
حالــة مــن اإلربــاك يف سالســل اإلمــداد العامليــة وعــزز
بشــكل
موجــة التضخــم الــي مــن املتوقــع أن تزتايــد
ٍ
أكــر يف منتصــف الشــتاء بســبب تأثــر نقــص إمــدادات

اقــرأ أيضً ــا

كيف رفع كوفيد19-
مستوى الفقر فـي إيران؟
تواجــه إيــران مســتويات فقــر متن�اميــة ،تفاقمــت منــذ
أن بــدأت جاحئــة فــروس كورونــا يف 2020م ،وكانــت
إيــران -بســبب ســوء إدارة الوبــاء -إحــدى أكــر الــدول
َّ
ِّ
املتضــررة يف العالــم مــن حيــث معــدالت اإلصابــة
والوفيــات مــن جـ َّـراء الفــروس ،ولــم يكتمــل التحصــن
ســوى  %4مــن إجمــايل الشــعب اإليــراين.
َ
ُ
ويف ِظــل هــذه الظــروف ،فليــس مــن المســتغرب
ً
أن يواجــه االقتصــاد اإليــراين مزيــدا مــن العقبــات ،ال
َّ
َّ
ّ
ســيما ارتفــاع معــدل الفقــر .ففــي عــام 2020م ،أدى
َّ
االخنفــاض يف مســتويات الدخــل ،وارتفــاع معــدل
ُّ
َّ
َّ
التضخــم إىل زيــادة حــادة بنســبة  %11يف معــدل الفقــر،
الطاقــة علــى أســعار املنتجــات يف الــدول املنتجــة للســلع
خصوصــا الصــن وغريهــا مــن الــدول الــي ُت َعــد مصـ ً
ً
ـدرا
ً
رئيســا للســلع واالحتي�اجــات األساســية لالســتهالك
واإلنتــ�اج( ،)1بــل وحــى انتقــال موجــات التضخــم إىل
االقتصــادات الناشــئة كمــا ســبق ورأينــ�ا يف اجلــزء األول
بتســجيل أســعار الغــذاء ملعــدالت ارتفــاع لــم تشــهدها

َّ
يتحمــل الفقــراء يف إيــران عواقــب هــذه األزمــة.
إذ
َّ
وحبســب مــا تفيــد التقاريــر ،فإن حــوايل  6ماليــن إيراين
ـون يف القطــاع غــر الرســي يف البــاد ويعتمــدون
يعملـ ُ
علــى األجـ ُـور اليوميــة ،كمــا اخنفــض نصيــب الفــرد مــن
ِّ
نفقــات األســرة املعيشــية يف
املتوســطبمقــدار الثلــث،
يِّ
خــال الشــهر َّ
األول مــن تفـ وبــاء كورونــا يف 2020م.
ويف نفــس العــام ،عــاىن ثالثــة إىل أربعــة ماليــن
َّ
ً
تقريبــ�ا مــن البطالــة ،بعــد أن تقلــص النــاجت
إيــراين
ِّ
املحلــي اإلجمــايل بنســبة  ،%5وبســبب اجلاحئــة ،وصــل
َّ
معــدل البطالــة احلقيقــي إىل مــا بــن  20إىل .%35
َّ
وحبســب مــا أفــاد مركــز أحبــاث الربلمــان اإليــراين ،فــإن
منــذ عشــر ســنوات َوفــق منظمــة «الفــاو»( )2األمــر الــذي
يرتتــب عليــه زيــادة يف معــدالت الفقــر يف الــدول األقــل
نمـ ًـوا وكذلــك الناميــة.
َّ
ُ
جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األزمــة لــم تكــن األوىل الــي
يشــهد فيهــا ســوق الطاقــة العالــي تقلبــات يف أســعار
ً
الطاقــة واإلمــداد ،ولكــن مــا جيعــل األمــر مختلفــا يف عــام

(1) IEA, What is Behind Soaring Energy Prices and what Happens Next?, (Dec .08, 2021), Accessed on: Oct. 12, 2021. https://bit.ly/3IzrdUA
(2) Food and Agriculture Organization(FAO), Ibid.
www.rasanah-iiis.org

43

 %35مــن اإليرانيــن -حبلــول أكتوبــر 2020م -يعيشــون
حتــت خـ ّـط الفقــر .وحبســب مــا أفــاد البنــك الــدويل ،فقــد
ِّ
ُّ
وصــل «مؤشــر تضخــم أســعار املســتهلكني» إىل %46.6
حبلــول نوفمــر 2020؛ مــا تسـ َّـبب يف ارتفــاع حــاد يف أســعار
َّ
املــواد الغذائي ـ�ة واإلســكان .وعلــى الرغــم مــن أن الربلمــان
ً
ً
اإليــراين َّ
تقريبــ�ا
خصــص مبلغــا قيمتــه  7مليــار دوالر
َّ
َّ
لتخفيــف أثــار الفــروس ،إال أن البنــك الــدويل توقــع
َّ
اســتمرت تكاليــف
محدوديــة تأثــر اخلطــوة ،يف حــال
املعيشــة يف االرتفــاع.
ويف ِظــل عجــز احلكومــة اإليرانيــ�ة عــن إغــاق
االقتصــاد خلفــض منحــى الوفيــات الناجتــة عــن الوبــاء،
َّ
َّ
ضربــت عــدة موجــات للفــروس إيــران بشــدة .ففــي الفرتة

َّ
2021-2020م -علــى ســبي�ل املثــال -كان مــن املتوقــع أن
ِّ
ً
يكــون تعــايف النــاجت املحلــي اإلجمــايل بطيئ ـ�ا ،علــى الرغــم
مــن انتعــاش االقتصــاد اإليــراين بنســبة  .%1.7ويف أبريــل
َّ
َّ
2021م ،توقــع البنــك الــدويل أن الســبب يف بــطء مســار
االنتعــاش االقتصــادي يعــود إىل اجلاحئــة؛ ً
نظــرا إلعــادة
ُّ
َّ
ظهــور «كوفيــد ،»19-وزيــادة معــدل التضخــم عــن
َّ
 .%20وحبلــول يونيــو ،أفــادت تقاريــر أن الوبــاء تسـ َّـبب يف
ُّ
تقلــص أو إغــاق عديــد مــن الشــركات اإليرانيـ�ة؛ وبالتــايل
فقــد عصفــت اجلاحئــة بـــ  1.4مليــون وظيفــة ،وبلــغ عــدد
مــن خســروا وظائفهــم يف ســوق العمــل مليــوين شــخص،
ً
حبلــول ربيــع 2021م ،مقارنــة بعــام 2020م.
املزيد على www.rasanah-iiis.org

((( الشرق ،أزمة الطاقة العاملية هي األوىل يف عصر الطاقة النظيفة لكنها لن تكون األخرية 07( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 08 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/31IAKrQ ،
(2) Rystad Energy, Most of 2022’s Solar PV Projects Risk Delay or Cancelation due to Soaring Material and Shipping Costs, (Oct. 26, 2021), Accessed on: Dec. 12, 2021. https://

bit.ly/3pi4GnI

Rasanah

2021م هــو طبيعــة تصميــم أنظمــة الطاقــة يف اقتصاديات
الــدول الكــرى للتحــول للطاقــة البديلــة وهــي املســتمدة
مــن املــوارد الطبيعيــة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة
الريــاح واملــد واجلــزر باإلضافــة إىل الطاقــة النوويــة ،حيث
ُ
ت َعــد هــذه العمليــة أكــر اخلطــط الطموحــة جلعــل أنظمــة

الطاقــة أكــر مرونــة .ولكــن تواجــه هــذه العمليــة العديــد
مــن العقبــات ،أبرزهــا طريقــة ختزيــن الطاقــة املولــدة مــن
املصــادر املتجــددة الــي جتعــل عمليــة التحــول الفعلــي
ً
مــن الوقــود األحفــوري إىل الطاقــة البديلــة أكــر صعوبــة،
لذلــك مــن املرجــح أن تســتغرق عمليــة التحــول إىل الطاقة

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

تقريــر

ً
البديلــة عقــودا حــى مــع قيــام املنتجــن الرئيســن يف
العالــم بتغيــر إســراتيجيات إنت�اجهــم بصــورة جذريــة،
ّ
حيــث يعـ ِّـر أبــرز ُمحللــي الطاقــة يف العالــم داني ـ�ال يرغــن
عــن هــذه العمليــة بقولــه« :إنهــا رســالة حتذيريــة بشــأن
ّ
التحــول إىل
مــدى التعقيــد الــذي ســتكون عليــه عمليــة
الطاقــة النظيفــة»(.)1
ً
ُ َ ُّ
عــاوة علــى ذلــك ،يعــد ارتفــاع تكاليــف مــواد تصنيــع
وشــحن الطاقــة النظيفــة مــن أبــرز العوامــل الــي تزيــد
مــن حتديــات التحــول مــن الطاقــة التقليديــة إىل الطاقــة
البديلــة النظيفــة ،حيــث أظهــر حتليــل مــن ِقبــل شــركة
أحبــاث الطاقــة « »Rystad Energyعــن زيــادة تكاليــف
للوحــدات الكهروضوئيــ�ة ً
قياســا علــى عــام 2020م إىل
النصــف الثــاين مــن عــام 2021م نســبة مــا يقــارب ،%50
والســبب الرئيــس يف هــذه الزيــادة هــو زيــادة املكــون
األســاس يف تصنيــع اخلاليــا الكهروضوئيــ�ة (البــويل
ســيليكون) بنســبة تزيد على  ،%300باإلضافــة إىل ارتفاع
املــواد اخلــام األخــرى ،األمــر الــذي يزيــد مــن الضغــط علــى
أســعار الوحــدات ،حيــث مــن املتوقــع أن يــؤدي تضخــم
أســعار الســلع األساســية واختنــ�اق سلســلة التوريــد
إىل تأجيــل أو إلغــاء املشــاريع املخطــط لهــا للتوجــه
حنــو الطاقــات البديلــة يف عــام 2022م ،لتواجــه بذلــك
صناعــة الطاقــة الشمســية أحــد أصعــب التحديــات.
ومــن غــر املتوقــع أن َّ
يتــم ختفيــف هــذه االختن�اقــات يف
َّ
الســنة القادمــة()2؛ األمــر الــذي يتعــن علــى املطوريــن
ْ
القراريــن ،إمــا تقليــل الهوامــش
واملتعهديــن اختــاذ أحــد
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الرحبيــة أو تأخــر املشــاريع املخطــط لهــا لعــام 2022م.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يقــول املديــر التنفيــذي لوكالــة
َّ
الطاقــة الدوليــة فــاحت بــرول« :إن االرتفــاع الــذي نشــهده
ـات جديــدة لقطــاع
يف أســعار الســلع والطاقــة يمثــل حتديـ ٍ
الطاقــة املتجــددة ،ولكــن ارتفــاع أســعار الوقــود األحفــوري
جيعــل مصــادر الطاقــة املتجــددة أكــر تن�افســية».
ويضيــف« :الزيــادات القياســية يف عــام2021م يف إنتــ�اج
الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة والــي بلغــت 290
ً
غيغــاوات تمثــل إشــارة أخــرى علــى ظهــور اقتصــاد عالــي
َّ
جديــد للطاقــة» .وأشــار إىل أن قــدرة إنتــ�اج الكهربــاء
مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة ســتعادل إجمــايل طاقــة
اإلنتـ�اج العالــي مــن الوقــود األحفــوري والطاقــة النوويــة
َّ
ْ
مجتمعتــن مــع حلــول عــام 2026م أي إن الطاقــة البديلــة
يف ٍّ
نمــو بــا شــك لكنهــا مســألة وقــت وتوازنــات بــن
العــرض والطلــب والتكلفــة(.)1
 .2آثار التغريات املناخية على االقتصاديات الصناعية النامية
كانــت تداعيــات التغــر املنــايخ إحــدى الســمات البــارزة يف
ً
السياســة العامليــة لعــام 2021م ،بوصفهــا تشــكل تهديــدا
ـكل عــام ،حيــث
للمجتمــع الــدويل واالقتصــاد العالــي بشـ ٍ
ً
يشــهد العالــم ازديــادا يف آثــار التغــر املنــايخ الســلبي�ة علــى
األصعــدة البيئيــ�ة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وأصبــح
ٌ
تأثــر واضــح علــى اقتصاديــات جميــع
للتغــر املنــايخ
الــدول الناميــة والصناعيــة كذلــك .ولكــن حجــم تأثــره
علــى االقتصاديــات الناميــة أكــر خطــورة ،إذ تتمثــل
خســائر االقتصاديــات الناميــة إثــر التغــر املنــايخ يف عــدة

أشــكال أبرزهــا مــا يلــي:
ـكل ســليب
أ .التأثــر املباشــر علــى النــاجت واإلنت�اجيــة بشـ ٍ
َّ
جــراء تغــر درجــات احلــرارة طويلــة األجــل ،والزيــادة يف
ً
حــدة حــدوث الظواهــر املناخيــة املتطرفــة خاصــة يف قطــاع
الســياحة وصيــد األســماك والزراعــة.
ُ
ب .التكاليــف الباهظــة والــي تنتــج عــن ارتفــاع
مســتوى ســطح البحــر وزيــادة شــدة الفيضانــات ،علــى
َّ
ســبي�ل املثــال ،فــإن حــدوث ارتفــاع بمقــدار مــر واحــد مــن
ّ
شــأنه أن خيفــض النــاجت املحلــي اإلجمــايل بمــا يقــارب %10
يف العديــد مــن االقتصاديــات الناميــة كمصــر وموريت�انيـ�ا
وبنجالديــش.
َّ
تســبب زيــادة اإلنفــاق املبــذول لتخفيــف التغــر
ج.
املنــايخ والتكيــف مــع مســتجداته يف تدهــور األوضــاع
ُّ
الماليــة وذلــك بســبب تقلــص القواعــد الضريبيــ�ة
التقليديــة يف تلــك االقتصاديــات.
ِّ
يســبب اخنفــاض صــادرات الســلع واخلدمــات
د.
اإلنت�اجيــة يف االقتصاديــات الناميــة يف اختــاف موازيــن
املدفوعــات وازديــاد احلاجــة إىل اســترياد الســلع الغذائيـ�ة
وغريهــا مــن الســلع األساســية.
ُ
ه .ترتبــط عمليــة فقــدان التنــوع البيولــويج والنظــم
ـكل ســليب بصحــة اإلنســان
البيئي ـ�ة واآلثــار املناخيــة بشـ ٍ
ونوعيــة احليــاة ومســتوى جودتهــا.
َّ
وتشــر التقديــرات إىل أن الــدول الناميــة تواجــه مــا
يقــارب  %75إىل  %80مــن أضــرار التغــر املنــايخ بســبب
حــد كبــر ،علــى خدمــات
اعتمادهــا يف اإلنتــ�اج ،إىل ٍ
املنظومــة األيكولوجيــة ورأس المــال الطبيعــي يف

َّ
القطاعــات الــي تتسـ ُـم باحلساســية جتــاه التغــر املنــايخ،
وتبقــى قدرتهــا علــى التكيــف المــايل محــدودة .وأشــار
صانعــو السياســات يف العديــد مــن الــدول الناميــة إىل
َّ
ـر مــن موازنــة بلدانهــم التنمويــة
أنــه يتــم حتويــل جـ ٍ
ـزء كبـ ٍ
ألغــراض تتعلــق بالتغلــب علــى طــوارئ األحــوال اجلويــة
الناجتــة مــن التغــر املنــايخ.
ـكل
بينمــا يف الــدول الغني ـ�ة يكــون التأثــر الســليب بشـ ٍ
أكــر علــى الفــرد ،فســكان هــذه الــدول يمثلــون مــا نســبت�ه
 %16مــن ســكان العالــم ،وتتحمــل اقتصاديــات الــدول
ً
الغنيــ�ة نســبة تــراوح بــن  20إىل  %25مــن األضــرار
العامليــة الناجتــة عــن االحتبـ�اس احلــراري؛ ولذلــك جتعلهــا
ً
قوتهــا الماليــة أكــر قــدرة علــى التغلــب علــى ذلــك(.)2
وهــذا مــا جعــل مــن قضيــة دفــع تكاليــف تداعيــات
ظاهــرة التغــر املنــايخ أحــد أهــم القضايــا الرئيســة
خــال قمــة املنــاخ بمدينــ�ة غالســكو األســكتلندية يف
ُ
 31أكتوبــر 2021م الــي تتصــر ب ِـــ «كــوب  ،»26حيــث
ً
دعــت البلــدان الناميــة األكــر عرضــة لتداعيــات التغــر
املنــايخ إىل ضــرورة وجــود الزتامــات ماليــة مــن ِقبــل
الــدول الصناعيــة املتقدمــة والــي لهــا ٌ
دور كبــر يف تفاقــم
تداعيــات ظاهــرة التغــر املنــايخ املتمثلــة بارتفــاع درجــة
حــرارة األرض واجلفــاف والفيضانــات واألعاصــر القوية
الــي أثــرت علــى طبيعــة عيــش املاليــن حــول العالــم بــل
محــت ُج ً
ــزرا بأكملهــا.
ُ ُّ
وت َعــد قضيــة التمويــل إحــدى أبــرز القضايــا الــي
َّ
تطرقــت إليهــا قمــم املنــاخ الســابقة والسـ َّـيما قمــة بولنــدا
ُ
قبــل ثمــاين ســنوات والــي خرجــت بآليــة تعــرف باســم

((( العني اإلخبارية ،باألرقام ..الطاقة املتجددة تهيمن على إنت�اج الكهرباء يف العالم 01( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32gw90k ،
((( مجلة القافلة ،املناخ هل يعصف باالقتصاد؟ ،أرامكو السعودية ،تاريخ االطالع  20 :ديسمرب 2021م،https://bit.ly/3pcKUKh .
www.rasanah-iiis.org
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(2) Saudi Green Initiative, Championing Climate Action at Home and Abroad, Accessed on: Dec. 21. 2021. https://bit.ly/32ptlhq
ّ
ٌّ
((( املجلة ،خبري اقتصادي لـ «املجلة» :اخلليج مستعد لـ «ما بعد النفط» والعوائد إجيابي�ة على املواطن 21( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3p9XUAl ،
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ّ
التغي املنايخ؟ 21( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 12 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GzZDVB ،
((( إذاعة صوت ألماني�ا ،بعد «كوب  ..»26من يدفع للدول النامية فاتورة

Rasanah

«آليــة وارســو الدوليــة للخســائر واألضــرار» ،والــي
تهــدف إىل مســاعدة بعــض البلــدان الناميــة يف مواجهــة
تداعيــات ظاهــرة التغــر املنــايخ .وتـ َّـم التأكيــد علــى هــذه
لَّ َّ
اآلليــة خــال قمــة باريــس للمنــاخ 2015م ،إ أن البلــدان
ً
ـات
الصناعيــة املتقدمــة ال تــزال مــرددة يف تقديــم الزتامـ ٍ
َّ
بشــكل كبــر حيــث ختــى هــذه الــدول مــن أن
ماليــة
ٍ
«آليــة اخلســائر واألضــرار» قــد يرتتــب عليهــا حتميــل
ُ
هــذه الــدول املســؤولية عــن كل ظاهــرة مناخيــة .وتشــر
َّ
بعــض الدراســات إىل أن التكلفــة االقتصاديــة لتداعيــات
التغــر املنــايخ مــن املمكــن أن تــراوح مــا بــن  400مليــار
دوالر إىل  580مليــار دوالر سـ ًّ
ـنويا يف البلــدان الناميــة مــع
حلــول عــام 2030م(.)1
تتطلــب عمليــة تقليــل اآلثــار االقتصاديــة لتغــر
ّ ُ
املنــاخ تبــي أســس ومعايــر «االقتصــاد األخضــر» الــي
تشــجع علــى إجيــاد مصــادر نظيفــة وجديــدة للطاقــة،
والعمــل علــى احلــد مــن تعريــة الرتبــة وحمايــة التنــوع
البيولــويج .ويف هــذا الصــدد جتــدر اإلشــارة إىل مــا بذلتــه
ـود محليــة وإقليميــة
اململكــة العربيـ�ة الســعودية مــن جهـ ٍ
َ
للتصــدي للتحديــات املناخيــة تتمثــل يف مبــادرت
«الســعودية اخلضــراء» و«الشــرق األوســط األخضــر»،
موقــع
وتضــع مبــادرة الســعودية اخلضــراء اململكــة يف
ٍ
إجيــايب علــى الســاحة الدوليــة للتصــدي لتحديــات املنــاخ
حيــث تعمــل علــى تقليــل االنبعاثــات الكربوني ـ�ة بنســبة
 %4وذلــك ضمــن إســهامات بقيــة دول العالــم للوصــول
لألهــداف املحــددة يف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 2015م،
َّ
مــن خــال عــدة برامــج محليــة تتمثــل يف مشــاريع الطاقــة

املتجــددة الــي ســوف توفــر %50مــن إنتــ�اج الكهربــاء
داخــل اململكــة حبلــول عــام 2030م .باإلضافة إىل مشــاريع
ُ ُّ
وي َعــد األضخــم
التقنيــ�ات الهيدروجينيــ�ة النظيفــة
يف العالــم يف مدينــ�ة نيــوم حبجــم اســتثمار يصــل إىل 5
ُ
مليــارات دوالر .ومــن املرجــح أن تســهم هــذه املشــاريع
يف محــو أكــر مــن  130مليــون طــن مــن االنبعاثــات
َّ
ًّ
وإقليميــا تبنــت اململكــة مفهــوم االقتصــاد
الكربونيــ�ة.
ّ
الدائــري للكربــون وتأســيس أول مجموعــة عمــل خاصــة
حلمايــة البيئـ�ة خــال رئاســتها لقمــة مجموعة العشــرين
يف عــام 2021م(.)2
 .3إسرتاتيجيات دول اخلليج العريب ّ
بتنوع مصادر الدخل
ً
نموذجا
والطاقة :اململكة العربي�ة السعودية
ّ
الت
تشــهد منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليــي حتــو ٍ
دين�اميكيــة وتغــرات يف مجــاالت مختلفــة ،سياســية
وديمغرافيــة باإلضافــة إىل تقلبــات اقتصاديــة مرتبطــة
ِّ
بتغــرات أســعار النفــط والغــاز؛ األمــر الــذي جعــل مــن
عمليــة التنــوع االقتصــادي بــدول مجلــس التعــاون
اًّ
اخلليــي ح ـ حاسـ ًـما ملواجهــة هــذه التقلبــات واملخاطــر
االقتصاديــة لذلــك ســارعت دول اخلليــج يف رســم
إســراتيجيات طويلــة املــدى للخــروج مــن مرحلــة
ِّ
ُ
االعتمــاد الكلــي علــى عوائــد النفــط والغــاز إىل عمليــة
ِّ
التنــوع االقتصــادي قبــل أن تصبــح عوائــد النفــط غــر
ّ
كافيــة أو تمثــل اجلــزء األدىن مــن إيــرادات الدولــة.
َّ
وتمثــل ذلــك يف الــرؤى املســتقبلية للــدول اخلليجيــة
مثــل «رؤيــة اململكــة العربي ـ�ة الســعودية 2030م» والــي

ُ
الدخــل واالســتثمار وحتقيــق
مصــادر
تنويــع
إىل
تهــدف
ُ
االســتدامة االقتصاديــة .وأطلقــت الرؤيــة يف عــام
2016م وستســتغرق ً 15
عامــا للســعي يف هــذا االجتــاه،
ـرادات
وتســتهدف الوصــول إىل ترليــون لاير ســعودي كإيـ ٍ
غــر نفطيــة حبلــول عــام 2030م .وقــد فاقــت بالفعــل
ِّ
اإليــرادات غــر النفطيــة يف الربــع الثــاين مــن عــام 2020م،
ِّ
اإليــرادات النفطيــة خــال جاحئــة كورونــا وتدهــور أســعار
ِّ
النفــط ،وهنــاك رؤى ُم َماثلــة يف اإلمــارات والكويــت
وعمــان والبحريــن تهــدف إىل تنويــع مصــادر االقتصــاد
حبيــث يكــون االعتمــاد علــى القطــاع اخلــاص والتشــجيع
ـتثمارات جديــدة ،مــع حتديــد
علــى االســتثمار وجلــب اسـ
ٍ
()3
مســار زمــي طويــل لهــذه اإلســراتيجيات .
ٍ
فيمــا يتعلــق باســتثمارات الطاقــة النظيفــة،
قامــت دول اخلليــج بتنفيــذ مشــاريع ضخمــة إلنتــ�اج
الهيدروجــن األخضــر الــذي يتــم إنت�اجــه عــر اســتخدام
مصــادر الطاقــة املتجــددة كالطاقــة الشمســية والريــاح
لتتحـ ّـول بذلــك إىل أحــد أهــم مراكــز تصديــر الهيدروجــن
يف العالــم ،حيــث وضعــت اململكــة العربيــ�ة الســعودية
ً
إســراتيجية ملشــروع إنتــ�اج الهيدروجــن األخضــر
ً
الــذي ســوف يكــون جاهــزا حبلــول عــام 2025م بطاقــة
ً
إنت�اجيــة ضخمــة تبلــغ  650طنــا و1.2مليــون مــن األمونيـ�ا
اخلضــراء كواحــد مــن أكــر املشــاريع للطاقــة النظيفــة
يف العالــم .أمــا دولــة اإلمــارات فقــد انضمــت إىل مجلــس
الهيدروجــن العالــي ووضعــت إســراتيجية وطنيــ�ة
للطاقــة النظيفــة لعــام 2050م ،إذ تنتــج شــركة بــرول
أبوظــي اإلماراتيـ�ة (أدنــوك) يف الوقــت احلــايل مــا يقارب
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 300ألــف طــن مــري مــن الهيدروجــن األخضــر سـ ًّ
ـنويا،
وقامــت بتصديــر ّأول شــحنة إىل اليابــان يف 2021م،
ولديهــا العديــد مــن املشــاريع للطاقــة النظيفة بشــراكات
عامليــة .ويف الكويــت ،انتهــت شــركة البــرول الوطنيــ�ة
ّ
مــن العمــل يف وحــدة التكســر الهيدروجيــي الــي تمكنهــا
مــن إنت ـ�اج  454ألــف طــن مــن الوقــود النظيــف بتكلفــة
ُّ
َّ
تقــدر بـــ  15مليــار دوالر .ويف ســلطنة عمــان ،تنفذ «شــركة
ِّ
للنفــط» بالتعــاون مــع شــركات أجنبي ـ�ة مشـ ً
ـروعا
عمــان
إلنتــ�اج  1.8مليــون طــن مــن الهيدروجــن األخضــر
َّ
بتكلفــة تقــدر بـــ  30مليــار دوالر(.)1
ُ
ويتضــح بهــذا ســر غالبيــ�ة دول اخلليــج َوفــق
إســراتيجيات تواكــب املتغــرات الكبــرة والســريعة
يف ســوق الطاقــة العالــي للمحافظــة علــى موقعهــا
العالــي املهــم يف إنتـ�اج الطاقــة ،بوصفهــا مصـ ً
ـدرا للطاقــة
ٍّ
التقليديــة والطاقــة املتجــددة علــى حــد ســواء ،وتتوفــر
مصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح بــدول اخلليــج
بغــزارة ِم َّمــا يســهل االســتثمار فيهــا مــع توفــر رؤوس
األمــوال مــا ُ
سيســاهم يف املحافظــة علــى عمليــة تنويــع
مصــادر الدخــل ومســتويات معيشــية مرتفعــة.
حتديــات غــر
ناحيــة أخــرى ،يواجــه العالــم
مــن
ٍ
ٍ
مســبوقة متعلقــة بت�داعيــات التغــر املنــايخ اخلطــرة
علــى البيئــ�ة والصحــة واحليــاة االجتماعيــة واقتصــاد
لَّ َّ
الــدول ،ورغــم االتفــاق العالــي علــى هــذا األمــر ،إ أن
ّ
ً
موقفــا ًّ
دوليــا وتبــي مبــادرات
احلــد مــن أثــره يتطلــب
ً
جــادة خاصــة مــن ِقبــل الــدول الصناعيــة ،مــن أبرزهــا:
املســاهمة الفعالــة وحتمــل املســؤولية يف احلــد مــن
انبعاثــات الكربــون مــن األنشــطة الصناعيــة وتقليــل

ً
خصوصــا األثــر علــى اقتصاديــات
آثــار التغــر املنــايخ،
الــدول الناميــة بضــرورة االلــزام بـ«آليــة وارســو الدوليــة
للخســائر واألضــرار» .وعلــى الرغــم مــن نمــو التوجــه
لَّ َّ
العالــي حنــو الطاقــات البديلــة والنظيفــة ،إ أنهــا
حتديــات مســتقبلية بــا شــك تتطلــب التدخــل
تواجــه
ٍ
ّ
الســريع للحــد مــن صعوبــة التحــول إليهــا مــن خــال
التشــجيع علــى االســتثمار فيهــا واملســاهمة يف خفــض
تكاليــف مكونــات صناعتهــا املرتفعــة ومشــكالت ختزينها
ّ
بشــكل
يســرع
بالبحــث والتطويــر؛ األمــر الــذي ســوف
ٍ
فاعــل مــن الوصــول للحيــاد الصفــري مــن انبعاثــات
الكربــون؛ وبالتــايل ختفيــف آثــار وتداعيــات التغــر املنــايخ
ً
مســتقبل
بشــكل تدريــي وحــى التقليــل مــن أزمــات
ٍ
الطاقــة املتكــررة مــن حــن آلخــر وترتبــط بدرجــة كبــرة
بالتغــرات اجليوسياســية العامليــة.
ً
ثالثا :اجتاهات االقتصاد العاملي يف عام 2022م
ـرا خطـ ً
َّأثــرت جاحئــة كورونــا تأثـ ً
ـرا علــى االقتصــاد العالــي
علــى مــدى أكــر مــن  3أعــوام ،ورغــم التعــايف النســي
لَّ َّ
َّ
يف َ
عــام 2020م و2021م ،إ أن املخــاوف تتجــدد مــن
آثــار أعمــق إذا لــم تتــم الســيطرة علــى متحــورات كورونــا
ٍ
ً
مثــل «أوميكــرون» أو غــره مســتقبل .يف ضــوء ضبابيــ�ة
املشــهد الراهــن ال تــزال هنــاك تداعيــات ســلبي�ة للجاحئــة
علــى االقتصــاد العالــي قــد تمتــد لعــام 2022م تتمثــل
يف اجتــاه الــدول لزيــادة املخزونــات املحليــة والتأثــر علــى
انتقــال اخلامــات بــن الــدول وسالســة عمــل سالســل
محتمــل يف تكاليــف النقــل
وارتفــاع
اإلنتــ�اج والتجــارة،
ٍ
ٍ
ًّ
واللوجســتي�ات ومعهــا ارتفــاع األســعار عامليــا ،وعــودة
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ً
ارتفــاع يف ديــون
تب�اطــوء النمــو االقتصــادي مجــددا مــع
ٍ
ناحيــة أخــرى ،ال ُيتوقــع أزمــات كــرى
الــدول .لكــن مــن
ٍ
مثلمــا كانــت يف بدايــة اجلاحئــة ،وهنــاك إشــراقة أمــل
يف التعــايف االقتصــادي التدريــي مــع التقــدم الطــي
والتكنولــويج املشــهود ملواجهــة الفــروس ،وتوســيع
النطــاق اجلغــرايف للتحصــن ،وإجيــاد حلــول ملشــكالت
سالســة التجــارة العامليــة ،وســرعة انتقــال خامــات اإلنتـ�اج
عــر املحيطــات؛ وبالتــايل احتماليــة اســتعادة عافيــة
ًّ
ـكل أســرع لــدى بعــض
االقتصــاد العالــي تدريجيــا ،وبشـ ٍ
االقتصــادات والتكتــات الصناعيــة كالصــن والواليــات
املتحــدة.
فيمــا يتعلــق بأزمــة الطاقــة الــي اشــتدت أواخــر عــام
2021م ،مــن املحتمــل أن تمتــد األزمــة إىل عــام 2022م؛ األمــر
الــذي ســوف ينعكــس علــى بــطء تعــايف االقتصــاد العالــي،
ِّ
ً
خصوصــا يف ظــل عــدم اقتصــار أزمــة الطاقــة علــى النفــط،
ً ً
حيــث تشــهد أســواق الغــاز الطبيعــي أزمــة أيضــا يف ظــل
ازديــاد الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي مــع حلوله محــل الفحم
َّ
لتوليــد الكهربــاء ِلعــدة أســباب اقتصاديــة وبيئيــ�ة .ومــن
املتوقــع أن يــزداد الطلــب العالــي علــى الوقــود األحفــوري يف
عــام 2022م ،علــى الرغــم مــن اســتمرار اخلطــوات الفعليــة
ملعاجلــة أزمــة املنــاخ املتمثلــة يف االســتثمارات يف الســيارات
الكهربائيـ�ة والطاقــة املتجــددة واألنــواع األخــرى مــن الطاقة
النظيفــة .أمــا فيمــا يتعلــق بإســراتيجيات دول مجلــس
فمــن املرجــح أن
التعــاون اخلليــي لتنــوع مصــادر الدخــلِ ،
ِّ
ّ
تســتمر يف تبــي تلــك اإلســراتيجيات وتعــزز مــن الفــرص
ِّ
واملكاســب مــع اســتمرار الطلــب العالــي علــى النفــط
والغــاز الطبيعــي يف عــام 2022م.
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شــــهدت جماعـ ــات اإلسـ ــام السياسـ ــي وأحزابهـ ــا مـ ــن ناحيـ ــة ،واجلماعات
اجلهادية العنيفة من ناحية أخرى ً
وتوسعا في
أفول وانحسـ ــا ًرا في مناطق،
ً
عما كان عليه
أخرى؛ األمر الذي يشير إلى اختالف املشهد في العام 2021م ّ
فـ ــي العـ ــام 2020م ،حيـ ــث ضعفت قدرة تنظيـ ــم الدولة اإلسـ ــامية (داعش)،
فـ ــي التجنيد والسـ ــيطرة على األرض ،واالكتفاء بهجمـ ــات إرهابية فجائية،
ومحاولـ ــة االنتشـ ــار فـ ــي أفريقيـ ــا وأفغانسـ ــتان ،ومواطن بديلـ ــة تعوضه عن
أيضا ،لم تكن حركة طالبان
املركزية املفقودة في سوريا والعراق .وفي 2020م ً
معارضة عنيفة ،تبنَّت عمليات عنيفة ضد
في ُسـ ــدة احلكم ،بل كانت حرك َة
ٍ
أهداف ومؤسسات مدنية وحكومية ،وهو ما تغ َّير في 2021م ،الذي سيطرت
فيه على احلكم ،وحاولت احلصول على شرعية دولية وإقليمية

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

حتوالت اإلسالم
السياسي بني انحسار
«داعش» وتراجع
األحزاب اإلسالمية
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وعلى مستوى تي�ارات اإلسالم السيايس ،لم يكن العام
ً
ً
مفصليا مقارنة بالعام 2021م ،ففي 2020م كان
2020م
اإلخوان املسلمون يف سدة احلكم ،أو مشاركون فيه
ً
تشظيا يف مصر،
باملغرب وتونس ،وكانت اجلماعة أقل
ً
ً
وأكرث فاعلية وحتالفا مع امليليشيات الشيعية يف العراق،
وهو ما تغيَّ ً
كليا يف العام 2021م.
ويتن�اول هذا امللف ،تنظيم داعش يف سوريا والعراق،
وأفريقيا ،وأفغانســــتانُ ،ثم َّ
يتطرق إىل انشــــطار جماعة
اإلخوان املســــلمني يف مصر ،وفشــــل حركة النهضة يف
ُ
تونس ،وإخفاق حزب العدالــــة والتنمية يف املغرب ،ثم
ً
وأخريا
الهزائم املتت�الية للحزب اإلســــايم يف العــــراق،
الهزيمة احلاســــمة ألحزاب وفصائل اإلسالم السيايس
الشــــيعية يف العراق .وبن ً�اء على ذلك ،سيحاول التقرير
رصد النموذج الكامن ألفول أو تمدد اإلسالم السيايس،
مع البحث عــــن إجابة وافية وواقعية ألســــباب ذلك
ٌ
احنسار فكري ومباديئ
االحنســــار أو الفاعلية ،وهل هو
فحســــب ،أو هو فكري وواقعي يف ٍآن واحد ،وذلك من
ً
خالل تن�اولّ ،أول :تنظيم الدولة اإلســــامية (داعش)
بني االحنســــار والتمددً ،
ثاني�ا :احنسار أحزاب وتي�ارات
اإلسالم السيايس.

ال مجرد فكر أيديولويج .لكن التنظيم لم ُيعد يسيطر
على أرض ،كما كان األمر يف سوريا والعراق ،قبل هزيمته،
واضطر إىل حتويل إسرتاتيجيت�ه إىل الهجمات االنتحارية،
وسياسة الذئاب املنفردة ،عرب اخلاليا النائمة.

اإلســــامية (داعش) ،يف بعض املواقــــع ،يف حني حاول
َ
مواقع بديلة ،للتمركز وإدارة العمليات،
التنظيم إجياد
العتقاده أن «اخلالفة» ال تكون إال بالسيطرة على أرض،

 .1أفول التنظيم يف العراق وسوريا
احنســــر التنظيم يف ســــوريا والعراق خالل العام 2021م،
ً
مقارنة بما قبلــــه ،ففي العراق لم ُيعد التنظيم يســــيطر
على أيــــة أراض أو مدن ،من َّ
جراء الضربات اليت ُو ِّجهت
ٍ
له من القوات العراقية والتحالف الدويل .واستطاعت
املخابرات العراقيــــة بالتعاون مع املخابرات الرتكية،

ً
أول :تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية (داعش) بني
االنحسار والتمدد
َّ
ً
ســــى بتنظيم الدولة
احنسارا لما ُي
شــــهد العام 2021م

َ
اعتقــــال نائب البغــــدادي والرجل النافــــذ يف التنظيم،
سايم جاســــم اجلبوري؛ مســــؤول التمويل يف التنظيم،
ٌ
وهو مساعد مقرب من زعيم التنظيم احلايل أبو إبراهيم
الهاشيم القرييش(.)1
وأجربت هذه السياسة األمني�ة والضربات املتالحقة
اليت ُو ِّجهت إىل التنظيم ،أجربته على التخلي عن سياسة
السيطرة على األرض ،وجلأ إىل إسرتاتيجية التفجريات،
واالستهداف الطائفي ،اليت اتبعها الزرقاوي يف العراق من
قبل ،بغية خلخلة الوضع األمين يف الدولة ،ومحاولة إثارة
شروخ طائفية على املستوى الديين واملذهيب ،تتطور إىل

((( يب يب يس عريب ،اعتقال سايم جاسم اجلبوري :االستخبارات الرتكية «ساعدت» العراق يف القبض على نائب أبو بكر البغدادي 13( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3shlQDW ،
www.rasanah-iiis.org
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حروب مذهبي�ة ،فيسهل على التنظيم القيادة والسيطرة
على األرض.
َّ
يف نفس الوقت ،فإن بعض عمليات التنظيم يف العام
2021م تشري إىل ضعف التنظيم ،ال إىل قوته أو فاعليت�ه.
ً
موقعا للبيشــــمركة يف
ففي ديســــمرب ،هاجم التنظيم
قرية ِبكركوك ،وأدى إىل مقتل عناصر من البيشمركة،
واستعان إقليم كردستان باحلكومة املركزية واألمريكان
ملواجهة العمليات املسلحة للتنظيم( .)1ويف ين�اير 2020م،
َّ
ويف اليــــوم األول لفرتة بايدن الرئاســــية ،تبــــى التنظيم
ً
ً
مزدوجا يف العراق أدى إىل مقتل أكرث من ثالثني
تفجريا
ً
شخصا ،وجرح أكرث من  100شحص(.)2
ّ
قدرة
واستمر التنظيم يف شــــن عمليات إرهابي�ة دون ٍ
على أي ســــيطرة على األرض ،تلك القدرة اليت افتقدها
َ
نتيجة أمريــــنّ ،
األول :الضربات األمني�ة اليت
التنظيــــم
َّ
تعرض لها؛ نتيجة التعاون االستخبارايت الدويل واإلقلييم
ضده ،والثاين :فقدانه حلواضنه الشــــعبي�ة َّ
جراء اجلرائم
اليت ارتكبها يف املناطق اليت ســــيطر عليها؛ ما أفقده ّ
أي
أي نوع ،وكذلك تعاون ّ
تعاطف من ّ
املؤسسات الديني�ة
ً
ً
خارجيا ال
تنظيما
الرســــمية وغري الرسمية ضده ،بوصفه
ّ
يمثل منت اإلسالم(.)3

ويف سوريا ،لم ُيعد للتنظيم ّ
أي سيطرة عسكرية على
األرض منذ فرباير 2019م( ،)4لكن له وجود صغري وغري
ً
ّ
مؤثر يف أماكن صحراوية غري مأهولة ،خاصة يف الصحراء
السورية بالوسط ،والبادية الشرقية( ،)5حيددها البعض
بنســــبة  ،%1أو ما دونها بقليل()6؛ وبالتايل افتقد التنظيم
إىل قدراته العسكرية واألمني�ة ،وكذلك الديني�ة يف نشر
أفكاره وتطبيق معتقداته التكفريية على األرض.
على مســــتوى عالقة التنظيم بالنظام السوري ،فقد
ً
عمل النظام الســــوري ســــابقا علــــى توظيف التنظيم
َّ
لتحقيق عدة أهداف إســــراتيجية ،مثــــل :الظهور أمام
املجتمع الدويل كمحارب لإلرهاب ،وتعزيز شــــرعيت�ه
اإلقليمية والدولية ،وتبرير العنف املمنهج ضد املدنيني
واملعارضــــة وعدم التفرقــــة بني معارضــــة عنيفة وغري
عنيفة ،وتعزيز وجود اإليرانيني وحزب هللا وامليليشيات
الشــــيعية يف قلب دمشق واملدن الســــورية .ويف املقابل،
قــــام التنظيم خبدمة أهداف النظام الســــوري يف كثري
من األحيان ،عندما أســــهم يف القضــــاء على «املعارضة
املعتدلة» ،وعقد بعض الصفقات مــــع النظام ،وإجراء
بعض التعامالت االقتصادية بني اجلانبني ،لكن اختفى
هذا التعاون يف العام 2021م؛ ما أسهم يف احلد من قدرات

التنظيم ،وســــيطرته العسكرية على األرض ،لصالح
َّ
ُ
النظام السوري الذي حقق ما يريده من التنظيم ،ثم عمل
على كبحه(.)7
على مستوى األفكار واملبادئ ،لم حتدث أي مراجعات
ً
َّ
فكرية للتنظيم ،بل ال يزال مؤمنا بنفس أفكاره املتشددة،
وخياراته الفقهية العنيفة ،اليت ترى َّ
املؤسسات الديني�ة
ِ
الرسمية وغري الرســــمية يف عموم العالم اإلساليم ،أنها
َّ
أفكار تكفريية ومتشددة ،ال عالقة لها بالفهم الصحيح
لإلسالم()8؛ وبالتايل انعكس هذا على التنظيم ،وقدراته
يف التجني�د وجذب مزيد من الشباب إىل أفكاره.
 .2يف مواجهة «طالبان»:
والية خراسان ومحاوالت التموضع
يف أفغانســــتان ،وبعــــد ســــيطرة حركة طالبــــان على
العاصمة كابول يف أغسطس 2021م ،بدأ تنظيم الدولة
اإلسالمية فرع خراسان ،يف تكثيف عملياته ضد األفغان،
ً
متبعا نفس سياســــته يف العراق؛ فاســــتهدف املدنيني،
ً
خصوصا الشــــيعة ،يف محاولة لتفخيخ املشهد السيايس
واالجتماعي أمام حركة طالبان(.)9
يف املقابل ،تسعى حركة طالبان «الماتريدية احلنفية»
ُّ
ّ
سعي
إىل االنفراد باحلكم ،والتخلص من املتشددين ،يف
ٍ

Rasanah

((( روداو« ،داعش» يهاجم جبهات البيشمركة يف كركوك 06( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 06 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3EwBvCB ،
((( اجلزيرة نت ،دالالت تفجري بغداد املزدوج مع وصول بايدن للسلطة ..رسائل التوقيت واملكان 21( ،ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 12 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/33cLtv4 ،
((( للمزيد حول جرائم «داعش» على األرض ،راجع :فالح عبد اجلبار ،دولة اخلالفة التقدم إلى املاضي( ،بريوت :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات2017 ،م) ،ص.188 :186
((( جسور للدراسات ،خريطة النفوذ العسكري يف سورية 01( ،ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 01 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3llETc8 ،
((( شورش خاين ،إعادة تشكيل صفوف تنظيم داعش يف الصحراء السورية ،معهد واشنطن 12( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 01 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3DaCfvG ،
((( املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان ،مــع احنســار مســاحة انتشــار تنظيــم «الدولــة اإلســامية» ..خريطــة تــوزع النفــوذ العســكري ونســب الســيطرة علــى األرايض الســورية 13( ،ســبتمرب 2021م) ،تاريــخ االطــاع 01 :ديســمرب 2021م،
https://bit.ly/3ociUpW
((( ماثيو ليفيت ،نموذج عمل نظام األسد لدعم تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،معهد واشنطن 26( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 01 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3pfeyxs ،
((( راجع :أحمد الطيب «تقديم» ،األزهر يف مواجهة الفكر اإلرهايب «مؤتمر األزهر العاليم ملواجهة التطرف»( ،القاهرة -أبو ظيب ،مشيخة األزهر +مجلس حكماء املسلمني2018 ،م) ،ص.84 ،51
((( للوقوف على رؤية تنظيم الدولة (داعش) وإسرتاتيجيت�ه جتاه الشيعة ،والفارق بينها وبني إسرتاتيجية القاعدة ،راجع :حسن أبو هني�ة ،اجلهادية العربي�ة ،ص.202
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َّ
صفحة جديدة مع املجتمع الدويل؛ وبالتايل فإن
منها لفتح
ٍ
االنسحاب األمريكي وضع «طالبان» يف امتحان صعب،
ويف مواجهة مباشرة مع «داعش».
واملفارقة أن تنظيم داعش خراســــان لم خيرج من رحم
كانشقاق عن حركة طالبان
القاعدة هذه املرة ،بل خرج
ٍ
ُ
ســــنة 2015م ،وهذا ييلنا إىل أســــئلة مهمة وجوهرية؛
َّ
ٌ
ألن حركة طالبان «ماتريدية حنفية» ،لها مزنع صويف،
خبالف «داعش» وتنظيماته؛ ما يدعو إىل طرح أســــئلة
ّ
عميقة حول تأثريات تنظيم القاعدة يف «طالبان» ،وتأثر
ً
احلركة أو بعض عناصرها بأدبي�اته وأفكاره؛ ما أنتج الحقا
ً
انشقاقا من بعض هذه العناصر ،لتنضم إىل «داعش».
لكن مع التأمل يف جغرافيا التنظيم بعد تأسيسه ،سنجد
أنه ســــيطر على منطقة تورا بورا؛ املعقل السابق لتنظيم
القاعدة()1؛ ما يعزز افرتاضية تأثرهم بالفكر القاعدي،
قبل مبايعتهم لتنظيــــم الدولة (داعش) .وعند النظر يف
أوائل األسماء املنشقة عن «طالبان» ،اليت أعلنت بيعتها
لتنظيم الدولة األم يف ســــوريا والعراق ،سنجدها أسماء
لها خلفيات «سلفية جهادية» ،وكانوا يعتقدون أنهم
مهمشون وغري ُم َّ
رحب بهم داخل حركة طالبان .وهناك
تصريح شهري ملفيت التنظيم عبد الرحيم مسلم دوست،
يقول فيه إنــــه كان جياهد «الكفر العاليم» جبانب حركة
طالبان ،ولم ُ
يكن له ّ
أي منصب رســــي فيها ،فيقول:
«ولما علمنا أنها عميلة لالســــتخبارات الباكستاني�ة،

ً
ووجدنا ميدانا آخر للجهــــاد وهو تنظيم الدولة ،انضممنا
إليه ،وتركنا طالبان»(.)2
ّ
شــــن التنظيم هجمات على «طالبان» نفسها،
وقد
وينظر إليها بوصفها اخلصم الرئيس واإلســــراتييج له؛
لكونها حركة قومية ،ال تؤمن بت�أســــيس خالفة عاملية.
وهناك اتهامات متب�ادلة بــــن التنظيم واحلركة؛ فبينما
يتهم التنظيــــم «طالبــــان» بالعمالة لالســــتخبارات
ّ
َّ
َّ
الباكستاني�ة ،والردة ،والوالء للكفار؛ فإن احلركة تت ِهم
التنظيم بالعمالة لليهود(.)3
ّ
وشــــن التنظيم عشرات الهجمات منذ 2016م ،حىت
اليوم ،استهدف بها املستشفيات واملواقع العسكرية
واملدنيني ،لكن كانت أبرز هجماته يف 2021م :هجومه
ً
ً
انتحاريا يف
تفجريا
يف  26أغســــطس ،عندما نفذ عناصره
ُ
ً
مطار كابول الدويل قتل خالله  175شــــخصا ،بينهم 28
ّ
على األقل من ُمسليح حركة طالبان ،و  12من القوات
األمريكية( .)4وكذلك هجومه ،يف أكتوبر ،على مسجد
«فاطمية» ،وهو أكرب مسجد للشيعة يف قندهار ،جنويب
أفغانستان ،وأسفر عن مقتل وجرح عشرات األشخاص.
ً
ً
ً
تفجريا استهدف مسجدا
وتبىن التنظيم يف أكتوبر أيضا،
للهزارة الشيعة يف منطقة خان آباد بوالية قندوز (شمال
ُ
ً
شخصاُ ،
وجرح أكرث من 100
أفغانستان) ،وقتل فيه 60
شــــخص( .)5ويف الثاين من نوفمرب ،اســــتهدف التنظيم

املستشفى العسكري الوطين يف كابول؛ ما أسفر عن
مقتل وجرح عشرات األشخاص(.)6
وإثر هــــذه الهجمات املتعــــددة لـ «تنظيــــم الدولة
ً
َّ
خراســــان»َّ ،
صرح الرئيــــس الرويس بوتني قائــــا« :إن
اإلرهابيني من العراق وســــوريا يتجمعون يف أفغانستان،
ويمكنهم زعزعة استقرار الوضع يف منظمة رابطة الدول
ّ
املستقلة»؛ فرد عليه نائب املتحدث باسم حركة طالبان
ٌ
بالل كرييم« :إنه ال توجد بي�انات تدعم ادعاء الرئيس
بوتني ،ليست لدى تنظيم الدولة إمكاني�ة لنقل مقاتلني
من دول الشرق األوسط إىل أفغانستان»(.)7
َّ
لكن املؤكد أن هذه العمليات اإلرهابي�ة جعلت التنظيم
العدو اإلسرتاتييج ّ
األول حلركة طالبان ،ليس فقط على
مســــتوى األفكار والعقائد ،بل على املستوى السيايس
تَّ
ً
َّ
واألمين أيضا ،إذ إن التنظيم هو السبب الرئيس ح اآلن
إلفشال احلركة ،وإظهارها بمظهر غري القادر على بسط
ُ
يمكن اجلزم بقدرة احلركة على
األمن يف البالد .لكن ال
تعاون من الفاعلني
إنهاء التنظيم وإضعاف قدراته ،دون
ٍ
الدوليني واإلقليميني ،مع اعرتاف باحلركة ومحاولة
ً
تفاديا لربوز حركات أكرث راديكالية.
ضبط سلوكها،
َّ
وخالصة القول ،إنــــه من املرجح أن يســــتمر تنظيم
الدولة يف ُ
العنف ضد الدولة األفغاني�ة ،وضد «طالبان»،
َّ
وال َّ
سيما يف حالة الفوىض اليت تت ُ
سم بها تلك املرحلة يف
أفغانســــتان ،وعدم قدرة «طالبان» على ضبط األمن،

((( اجلزيرة نت ،أبرزها األعراس واملراكز الثقافية ..هذه هجمات «والية خراسان» يف أفغانستان 29( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3IeeFls ،
((( اجلزيرة نت ،واشنطن وطالبان حذرتا من هجماتهَّ ..
تعرف على «تنظيم الدولة والية خراسان» 26( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3DjGzcc ،
((( اجلزيرة نت ،أبرزها األعراس واملراكز الثقافية ..هذه هجمات «والية خراسان» يف أفغانستان ،مرجع سابق.
َّ
يتبن الهجوم ..عشرات القتلى واجلرىح بينهم جنود أمريكيون يف مطار كابول 26( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3xUT7FO ،
((( اجلزيرة نت ،تنظيم الدولة
َّ
يتبن تفجري قندهار و«طالبان» تدعو املجتمع الدويل لالعرتاف حبكومة أفغانستان 15( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3lzVOHQ ،
((( اجلزيرة نت ،تنظيم الدولة
(((  ،DWقتلى وجرىح يف هجوم انتحاري على املستشفى العسكري يف كابول 02( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3lAWn4q ،
َّ
يتبن تفجري قندهار ،مرجع سابق.
((( اجلزيرة نت ،تنظيم الدولة
www.rasanah-iiis.org
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« .3داعش» وأفريقيا
يف مصــــر ويف محافظة ســــين�اء على وجــــه اخلصوص،
احنسرت عمليات تنظيم «والية سين�اء» التابع لتنظيم ما
يسىم بالدولة اإلسالمية «داعش» (بايعت والية سين�اء
َّ
تنظيــــم الدولة يف نوفمرب 2014م) ،وقد أدت عدة عوامل
إىل احنسار عمليات التنظيم ،أهمها :احلرب اليت خيوضها
اجليش املصري يف ســــين�اء منذ ســــنوات ضد التنظيم
َّ
وحواضنه ،وقد عزز اجليش املصري وجوده هناك العام
تفاهمات مع اجلانب اإلسرائيلي ،أدت إىل
2021م بعد
ٍ
بعض التعديالت يف اتفاقية كامب ديفيد ،سمحت
للجانب املصري بتعزيز قواته ونوعية جتهزياته ،يف بعض
املناطق( .)1كذلك األحــــكام الصارمة اليت صدرت حبق
متهمني باالنتماء إىل التنظيم ،ففي نوفمرب من هذا العام،
أيدت محكمة النقض املصرية حكم اإلعدام الصادر حبق
ُ
ضابط شرطة وً 21
متهما آخرين بتهم تتعلق باإلرهاب ،يف
ً
إعالميا بقضية «أنصار بيت املقدس»،
القضية املعروفة
ً
كما أيدت املحكمة أحكاما بالسجن املؤبد ضد  45آخرين،
والسجن ملدة  10سنوات لـ ً 21
متهما  ،وخمس سنوات لـ
ً 52
متهما يف نفس القضية(.)2

Rasanah

((( إندبن�دنت عريب ،تعديل يف اتفاقية «كامب ديفيد» بني القاهرة وتل أبيب 09( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 14 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3pTRd4P ،
((( يب يب يس عريب ،تنظيم الدولة اإلسالمية :ما هي «جماعة أنصار بيت املقدس» وما عالقتها بأحكام اإلعدام اليت صدرت يف مصر؟ 25( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/33F2vlM ،
َ
تنظيم «والية سين�اء» و«حسم» يف مصر على القائمة األمريكية لإلرهاب 15( ،ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3lsk12Q ،
((( يب يب يس عريب ،الواليات املتحدة تدرج
((( مرصد األزهر ،قراءة يف جرائم استهداف املساجد يف النيجر 18( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 06 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3rACle0 ،
((( مرصد األزهر ،تصاعد وترية العمليات اإلرهابي�ة يف موزمبيق 08( ،أبريل 2021م) ،تاريخ االطالع 06 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GfvNFJ،

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ً
وهيكلة َّ
املؤسسات األمني�ة ،إضافة إىل تن�ايم الفكر
ً
عموما ،ويف مناطق
القاعدي والداعيش يف العالم اإلساليم
خصوصا؛ ما ُي ِّ
ً
سهل على تلك احلركات
التوتر والزناع
املتطرفة عمليات التجني�د الفكري والعسكري .وذلك
ً
كله ،يضع «طالبان» يف موقف صعب ً
وداخليا.
دوليا

ً
ُ
أمريكيا،
وو ِضع تنظيم والية سين�اء على قوائم اإلرهاب
مع حركة «سواعد مصر /حسم» ،وقالت اخلارجية
األمريكية« :كان بعض قادة حركة حسم مرتبطني يف
السابق جبماعة اإلخوان املسلمني املصرية»( .)3وال ُيدرى
على وجه اليقني هل حركة حسم تابعة للجناح العنيف
من اإلخوان املســــلمني الذي َّنظر ُ
للعنف ،بعد أحداث
ُ
2013م ،والذي اشت ِهر جبناح «محمد كمال» ،أم هي حركة
َ
بقسم ْيها يف ذلك الوقت؟
منشــــقة عن جماعة اإلخوان
لكن احلركة بعد أن كانت فاعلة منذ تأسيسها يف 2016م،
احنسرت أعمالها ً
تماما يف 2021م؛ بسبب القوة األمني�ة
واالســــتخباراتي�ة املصريةُّ ،
وتغي حســــابات الداعمني
ِّ
اإلقليميني للحركــــة ،وتراجع كثري من املنظرين الدينيني
الذين أجازوا مثل هذه األعمال املســــلحة والعنيفة ،وال
َّ
سيما بعد استقرار األوضاع األمني�ة يف مصر ،وكذلك
تراجع التظاهرات اليت كانت تستغلها احلركة كغطاء
ُ
سيايس لها .لكن يف نفس الوقتُ ،ي َ
لحظ كمون احلركة
ُ
وأفولها ،بعد أفول ُم َماثل من تنظيم «والية سين�اء»؛ ما
يطرح احتماليــــة العالقة التعاوني�ة بني الطرفني ،أو على
األقل التأثري والتأثر ،واخلدمات املتب�ادلة.
ً
ويف قلب أفريقيا ،ال تزال «داعش» نشــــطة وفاعلة؛
بســــبب الفوىض األمني�ة ،وضعف الدعم اللوجســــي
ً
اقتصاديا ،ووجود
واالستخبارايت للدول األفريقية الفقرية
مشكالت سياسية وتمردات ،وكذلك وجود مشكالت يف
اخلطاب الديين ،ودور َّ
املؤسســــات الديني�ة التقليدية.

َ
ففي النيجر اســــتهدف تنظيم الدولة مساجد الصوفية
بهجمات إرهابي�ة ،يف أكتوبر ،راح ضحيتها أكرث من 10
ُ
أشخاص ،وق ِتل أكرث من  500شخص يف غرب النيجر ،من
َّ
جراء العمليات اإلرهابي�ة اليت قام بها تنظيم الدولة(.)4
ويف موزمبيق ،نشطت حركة الشباب التابعة لتنظيم
َّ
داعش ،وقامت ِبعدة أعمال إرهابي�ة ،أهمها :استهداف
قرية بالما يف اجلزء الشمايل لوالية كابو ديلجادو الغني�ة
ُ
بالغاز ،واليت يبلغ عدد ســــكانها حوايل  75ألف نسمة.
أســــفر هذا الهجوم عن مقتل العشــــرات من املواطنني
وفــــرار املئات ،من خــــال عمليات قتــــل وذحب لألبرياء
العزل؛ ما َّ
ُ
تسبب يف نزوح اآلالف من سكان قرية بالما
ً
إىل الدول املجــــاورة ،وفرار البعــــض إىل الغابات تأمين�ا
حلياتهم ،أو ً
هربا إىل الشــــواطئ عن طريق القوارب ،أو
َّ
ً
سريا على األقدام( .)5ويف الصومال ،تبنت حركة الشباب
التابعة لتنظيم القاعدة ،عشرات العمليات ضد الدولة
واملدنيني .ويف نيجرييا ،اشتبك تنظيم الدولة مع جماعة
ُ
بوكو حرام ،وق ِتل زعيم «بوكو حرام» أبو بكر شيكاو ،على
َ
أيدي مســــليح «داعش»َ ،
وأســــروا العديد من مسليح
َّ
ومعداتَّ .
وحتول
«بوكو حرام» ،واســــتولوا على أسلحة
العديد من قادة وزعامات «بوكو حرام» إىل «داعش»؛
ً
ً
خوفــــا من القتل ،أو قناعة بالفكــــر املتطرف .وتعتقد
َّ
العديد من وكاالت االستخبارات العاملية أن املجموعات
َّ
املتشــــددة واملوجودة يف منطقــــة الســــاحل ،موريت�اني�ا
َّ
ســــتتوحد على
وبوركين�ا فاسو ومايل والنيجر وتشاد،
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األغلب ،حتت قيادة ما بات ُي َ
عرف باسم «والية داعش
َّ
يف غرب أفريقيا»()1؛ ومن َّثم ،فإن القضاء على التنظيم
يف تلك املناطق الشاسعة حيتاج إىل حلول عاجلة وآجلة،
وتكاتف من جميع الفاعلني يف أفريقيا.
َ
ويف السودان لم ُيعلن عن وجود رسيم تابع لـ «داعش»،
لكن يف سبتمرب 2021م ،أعلنت السلطات األمني�ة القبض
علــــى خلية تتبع تنظيــــم الدولة اإلســــامية (داعش)،
ُ
وق ِبــــض علــــى زعيم اخلليــــة ،وهو مصري اجلنســــية.
ً
ويف يونيو ،أعلنت السلطات األمني�ة الســــوداني�ة أيضا
القبض على خلية تابعة لتنظيم القاعدة ،مكونة من 4
ً
ســــودانيني ،و 5من اجلنسيات األخرى ،ويف فرباير أيضا،
كشفت السلطات األمني�ة عن خلية تابعة لـ «داعش»،
يف منطقة صوامع الغالل ،شرق البالد(.)2
ّ
تمدد داعش يف أفريقياَّ ،
فثمة أسباب
أما عن أسباب
َّ
عديدة ،أهمهــــا ،أن التنظيــــم عمل علــــى وراثة تنظيم
القاعدة هناك ،واستهوى خطابه ُ
المنتمني لـ «القاعدة»،
وال َّ
سيما بعد أفول «القاعدة» يف املركز والهامش ،وأفول
خطابها بعد وفاة أبرز قادتهاُّ ،
وتعرضها لعمليات نوعية
من ِقبل الغرب .كذلك أسهمت هشاشة القبضة األمني�ة
يف دول أفريقية ومشــــكالت داخلية متعلقــــة بالفقر
والبطالة ،وتوترات التمرد ،وعدم وجود َّ
مؤسسات ديني�ة
َّ
ومشيخية مركزية -على غرار األزهر والزيتونة -تتبن
اخلطاب الوسطي وتعمل على توجيهه ،أسهمت تلك
ً
ّ
العوامل يف تمدد التنظيم وإجيــــاد موطئ قدم له .أيضا،

َّ
فإن اللحظة الفارقة يف تمدد «داعش» يف سوريا والعراق
وسيطرته على األرضَ ،
أله َم احلركات اجلهادية على
االنضمام إىل حركة «باقية وتتمدد»( ،)3باعتب�ار اللحظة
ُ
والوهج الــــذي َّ
اغرت به املتطرفون حينئــــ ٍ�ذ ،ثم انتقال ،أو
محاولة انتقال «داعش» إىل أفريقيا ،بعد الكمون الذي
َّ
حل به يف الشــــرق األوسط ،كل هذه العوامل أدت إىل
ً
َّ
ً
أفريقياْ .بي�د أن َّثمة عوامل أيضا تشــــر إىل
تمدد التنظيم
كبحه ،أهمها :املصالح الدولية يف أفريقيا ،وال
إمكاني�ة
ِ
َّ
سيما مصالح الفرنسيني والصينيني ،يليهم األمريكان
واألوربيــــن ،والبيئ�ة الديني�ة يف أفريقيا ،اليت ختتلف عن
البيئ�ة الديني�ة يف العالم العريب والشــــرق األوسط ،وهي
ْ
وإن غابت عنها املؤسسات الديني�ة القوية ،إ لَّ أن ُ
الط ُرق
الصوفية الكبرية واملنتشرة يف إفريقيا ُ
حتول دون تمدد،
ً
فكريا ،لكن اخلطاب الصويف
أو انفراد ،تنظيم الدولة
ً
يف ذاته ال يكفي ملواجهة التنظيم؛ نظرا لما حتمله بعض
الطرق الصوفية من مغاالة ومشكالت يف قراءة اإلسالم،
ّ
يسهل نقدها ،وفك صلتها بإرث اإلسالم وتراثه؛ وبالتايل
ّ
ِّ
تعضد حجج التنظيمات املتطرفة؛ ما حيت ُم على املعنيني
النظر يف مسألة اخلطاب الديين ،والعمل على عقلنت�ه،
وترشيده ،وإصالح َّ
مؤسساته.
ثانيا :انحسار أحزاب وتيارات اإلسالم السياسي
ً
ً
ً
انزياحا وتهميشا حلركات اإلسالم
شهد العام 2021م
ً
ِّ
ّ
ُ
وقت مىض ،خاصة منذ ما سم
السيايس ،أكرث من أي ٍ

بـثورات «الربيع العريب» .وتفاوتت أسباب تهميش تلك
احلركات ،واخنفاض شعبيتها ،ما بني أسباب داخلية
خاصة ِبب َنيتها وأفكارها ،وأسباب خارجية متعلقة بالبيئ�ة
السياسية والديني�ة من حولها.
 .1انشطار جماعة اإلخوان
ّ
تشــــظت جماعة اإلخوان املســــلمني املصريــــة يف العام
2021م ،وانقســــمت إىل جماعتني ،بقيادتني مختلفتني،
ّ
مــــرة يف تاريخها .وانهارت اجلماعة على مســــتوى
ألول
ٍ
املشاركة والفاعلية السياسية ،وانطوت أفكارها من
ً
املجتمع املصــــري ،مقارنــــة بالعام 2011م ومــــا قبلها يف
حقبة الرئيس مبارك ،عندما سمح لهم بنشر أفكارهم
يف املجتمــــع املصري ،واالســــتيلاء على بعض النقابات
َ
املهني�ة ،كنقابت األطباء واملهندسني.
ً
داخليا؛
ومنذ العام 2013م ،انقسمت جماعة اإلخوان
َّ
ً
ً
تبن ُ
العنف ضد
وتنظيميا ،إىل جناحــــن :جناح
فكريا
َّ
وأسس حركات صغرية منبثقة عنه حتت
الدولة املصرية
عناوين مختلفة مثل «حســــم» وغريها من حركات،
َّ
وكذلك تبن بعض ما سماه بـ «العمليات النوعية»،
َّ
ٌ
ً
يتنب ُ
رســــميا ،وإنما ســــعى إىل
العنف
وجناح آخــــر لم
ً
حفظ بيضة اجلماعــــة؛ خوفا من القضــــاء التام عليها،
ُّ
التــــرس بالتعاليم واملــــراث التقليدي املحافظ
وحاول
للجماعة .وكال اجلناحني ينتيم إىل التيــــ�ار القطيب يف
اجلماعة ،لكن أحدهما سارع باللجوء إىل ُ
العنف ،واآلخر

((( احلرة« ،داعش» يسيطر على آالف الكيلومرتات املربعة ويفتح جبهة جديدة 26( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 06 :ديسمرب 2021مhttps://arbne.ws/3ExDWVx ،
((( احلائط العريب ،لماذا تصاعد نشاط تنظيم داعش يف السودان؟ 05( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 14 :أكتوبر 2021مhttps://bit.ly/30oWXe5،
((( راجع :لين�ا اخلطيب ،إسرتاتيجية تنظيم الدولة اإلسالمية :باقية وتتمدد ،مركز مالكوم كري -كارنيغي 29( ،يونيو 2015م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3eqXlvP ،
www.rasanah-iiis.org
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َّ
اله ّ
((( حــول ُ
ويــة القطبيـ�ة للجماعــة ،راجــع :حســام تمــام ،اإلخــوان املســلمون ســنوات مــا قبــل الثــورة( ،القاهــرة :دار الشــروق2013 ،م) ،ص .40 ،39ويتهـ ُـم تمــام قــادة مــن جماعــة اإلخــوان ِم َّمــن جنــوا ممــا حصــل ألعضــاء تنظيــم 1965م بـــ
«توطــن الفكــر القطــي داخــل األطروحــة اإلخوانيـ�ة» ،وذكــر منهــم :محمــد بديــع «مرشــد اجلماعــة» ،ومحمــود عــزت «نائــب املرشــد» ،وصــري الكــويم أحــد قــادة اجلماعــة.
((( أحمد سلطان ،انشطار اإلخوان :كواليس الصراعات القيادية داخل اجلماعة ،إضاءات 13( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3ecfRb7 ،
((( إخوان أون الين ،بي�ان هام من مجلس الشورى العام حول اللجنة القائمة بأعمال فضيلة املرشد العام للجماعة 17( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mixD10 ،
ً
رسميا إىل جماعتني 18( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32hhul8 ،
((( سكاي نيوز ،بعد إعالن مرشد جديد ..اإلخوان تنشطر
((( إخوان سايت ،اإلخوان املسلمون تنفي خرب انعقاد مجلس الشورى العام أمس 18( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3snskkH ،
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ً
أراد أن َّ
يتمهل ،ويعيد تعزيــــز اجلماعة مرة أخرى ،إلنفاذ
خطته يف «التمكني»(.)1
ويف أكتوبر من العام 2021م ،برز اخلالف األكرب داخل
جماعــــة اإلخوان املســــلمني يف مصر ،بني قيادات نفس
التيــــ�ار املحافــــظ يف اجلماعة (تيــــ�ار محمود عزت)؛ إذ
انقلب إبراهيم منري ،القائم بأعمال املرشــــد منذ اعتقال
عزت (مكتب لندن) ،على حليفه اإلسرتاتييج محمود

حسني ،أمني عام اجلماعة (مكتب تركيا) ،وكان بينهما
ٌ
حتالف يف وجه تي�ار ُ
العنف (تي�ار محمد كمال) ،ويسعى
كل فريق منهما لإلمســــاك بزمام اجلماعة ومواردها
ُّ
المالية واإلداريةَّ .
وبرر كل فريق موقفه بتفســــرات
ٌ
غري محايدة للواحئ الداخلية للجماعة ،وزعم كل منهما
ً
استن�اده إىل مجلس شورى اجلماعة ،الذي لم ُيعد فاعل
منذ أغســــطس 2013م (بلغ عدد أعضائه يف 2013م117 ،

ً ُ
عضوا ،أ لقــــي القبض خالل الســــنوات الماضية على
 53منهم ،وتويف  37آخرون ،وبقــــي  27منهم خارج مصر؛
اعتذر  3منهم عن االســــتمرار يف أعمالهم ،وجرى إيقاف
ً
عضوا فقط فاعلــــن يف املجلس،
عضو آخر ،وبقــــي 23
َ
منهــــم ُ 10م ّ
عينون مــــن ِقبل رابطة اإلخــــوان باخلارج/
مكتب تركيا)(.)2
ً
وأصدر منري ً
قرارا بالتحقيق مع محمود حسني ،وعددا
من قادة اجلماعة املحســــوبني على حســــنُ ،
وج ِّمدت
عضويتهم ،لكن تي�ار محمود حسني رفض ذلك اإلجراء،
ودعا مجلس الشورى إىل عزل منري من منصبه .وبالفعل
َّ
قرر هذا اجلناح يف ديسمربَ ،وفق ما قال إنه نتيجة اجتماع
الشورى العام( ،)3تعيني قائم بأعمال املرشد (محسوب
على تي�ار حســــن) ،هــــو مصطفى طلبة ،وهو أســــتاذ
جراحة عامة حيمل اجلنســــية الربيطانيــــ�ة ورجل أعمال
يدير أموال اجلماعة وضعته الســــلطات املصرية على
قوائم اإلرهاب( ،)4ومن َّثمُ ،سحب ُ
عزل إبراهيم منري من
ِ
ِ
ّ
ذلك املنصب ،يف حني نفى جناح إبراهيم منري أي انعقاد
للشورى العام ،أو صدور قرارات عنه()5؛ وبالتايل انقسمت
ً
رسميا إىل جماعتني برأسني مختلفني ،جماعة
اجلماعة
بقيادة إبراهيم منري (مكتب لنــــدن) ،وجماعة بقيادة
محمود حسني ومصطفى طلبة (مكتب تركيا).
الحئيا أو ً
وال يب�دو هذا الصراع ً
فكريا ،بقدر ما هو خالف
شخيص على إدارة اجلماعة وشرايينها ،والتكسب من
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مواردهــــا ،وداعميهــــا اإلقليميني والدوليــــن ،وبالتايل
َّ
فــــا ُيتوقع حــــدوث أي تراجــــع من كال اجلانبني ،أو
إمكاني�ة املصاحلــــة بينهما .ومن نتــــ�اجئ هذا اخلالف،
ّ
أفول اجلماعة يف املشــــهد العام املصــــري ،ونب�ذها حت
من ِقبل حواضنها الشعبي�ة.
 .2حركة النهضة وفشل التجربة
يف مايــو 2016م أعلــن حزب النهضة التونيس املحســوب
علــى جماعــة اإلخــوان املســلمني ،التخلــي عــن تســمية
«اإلسالم السيايس» ،ووصف َ
نفسه بأنه حزب «مسلم
ديمقراطي» .وجاء يف البي�ان اخلتايم ملؤتمر احلزب حينئ�ذ:
«حزب حركة النهضة جتاوز ً
عمليا كل املربرات ،اليت جتعل
جزءا مما ُي َّ
البعض ُيع ُّده ً
سم اإلسالم السيايس ،وأن هذه
تعب عن حقيقة ُه َّ
التســمية الشــائعة ال ِّ
ويت�ه الراهنة»(.)1
َّ
ً
ظاهريا عن
لكن احلقيقة أن حركة النهضة وإن ختلت
لَّ
اإلسالم السيايس ،إ أنها بقيت تنتهج نهجه ،يف تعاطيها
مع املسائل الشائكة ،داخل احلركة وداخل الدولة.
وأخفقت حركة النهضة يف احلكومــــة والربلمان،
َ
وانغمست يف مشكالت اجتماعية وحياتي�ة ال قدرة لها
على حلها؛ وبالتايل اخنفضت شعبيتها ،ونب�ذها الشعب
ً
دعمــــا لقرارات رئيس اجلمهورية .ففــــي يوليو 2021م،

أطاح الرئيس قيس ســــعيد حبركة النهضة التونسية
عقب اجتماع مع
من الربلمان واحلكومة ،عندما أعلن ِ
َ
قيادات أمني�ة وعسكرية يوم  25يوليو إعفاء رئيس الوزراء
هشام املشييش من منصبه ،وجتميد عمل واختصاصات
الربلمان ً 30
يوما(.)2
ويف ضربات متالحقة ،شــهدت احلركة يف ســبتمرب
موجة استقاالت ،شملت أكرث من  100عضو من النافذين
َّ
والقيادات ،وجــاء يف بي�ان صــادر عنهــم ،أن «اإلخفاق يف
اإلصالح الداخلي للحزب ،هو أهم أسباب االستقالة»(.)3
وأرجــــع أعضــــاء «النهضة» اســــتقاالتهم إىل ُّ
تعطل
الديمقراطية داخل احلركة ،وإىل« :انفــــراد مجموعة
من املوالني لرئيســــها بالقرار»( ،)4وهو ما أدى حســــب
قولهم إىل خطوات خاطئة ،أفضت إىل حتالفات سياسية
َّ
متن�اقضة مع التعهدات املقدمة للناخبني( .)5وهذه أكرب
أزمة داخلية تمر بها احلركة منذ تأسيســــها ،وترجع يف
األصل إىل مــــا قبل يوليو 2021م ،لكن إجراءات قيس
ســــعيد أســــهمت يف خروج خالفات النهضة إىل العلن
والرتاشق وتب�ادل االتهامات.
والسبب الرئيس الذي أدى إىل انكماش «النهضة»
ّ
َّ
وخطابهــــا املتدثــــر حتــــت عناويــــن «اإلصــــاح» ،أن
احلركة وعلى الرغم من أنها كانت تدعــــو ً
قديما إىل

لَّ
اإلصــــاح االقتصادي واالجتماعي ،إ أنها ختلت عن أي
إصالحات اقتصادية عندما كانت يف احلكومة؛ ما أسهم
ً
يف عزلها
شعبي�ا(.)6
« .3العدالة والتنمية» املغريب واألفول السيايس
يف سبتمرب 2021م ،خسر حزب العدالة والتنمية يف املغرب
ً
ّ
االنتخابات الربلماني�ة خسارة كبرية وحاسمة ،ودالة على
ّ
ّ
رسائل متعددة أراد الشعب املغريب إيصالها ،وحل احلزب
يف املرتبــــ�ة الثامنة ،يف ترتيب األحزاب بعد حصوله على
ً
ً
 13مقعدا فقط ،بعد أن حاز قبل  5ســــنوات  125مقعدا،
َّ
خولت له تشكيل احلكومة للمرة الثاني�ة على التوايل(.)7
ّ
كانت املؤشرات تشري إىل اخنفاض شعبي�ة «العدالة
والتنمية»؛ َّ
فتعرض ســــعد الدين العثماين إىل الضرب،
وكذلك رئيس برلمان احلزب إدريس األزيم ،من ِقبل
ُم ّ
حتجني حانقني على سياسة احلزب يف إدارة الدولة(.)8
كذلك هناك أسباب حقيقية أدت إىل نب�ذ احلزب
ً
جماهرييا ،أهمها :مشروع «فرنسة التعليم» الذي سمح
احلزب بتمريره ،وبمقتضاه ُس ِمح بت�دريس املواد العلمية
ً
ُ
باللغة الفرنســــية بدل من اللغة العربي�ة .ثم السماح ،بل
وتبرير ،تقنني زراعة مخدر الكيف ،وكذلك التطبيع مع
إسرائي�ل ،والرتويج له كإجناز من إجنازات احلزب(.)9

((( آندرو مارتش ،خالفة اإلنسان السيادة الشعبية في الفكر اإلسالمي احلديث ،ترجمة أسامة عباس( ،بريوت :مركز نهوض للدراسات والبحوث2021 ،م) ،ص.359
((( اجلزيرة نت ،مسار األحداث يف تونس من قرارات قيس سعيد إىل املظاهرات ضدها 19( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qbbB1q ،
((( اجلزيرة نت ،أكرث من  100استقالة من «النهضة» ..ما األسباب؟ وأي سين�اريوهات للمشهد اإلساليم يف تونس؟ 26( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sjrhlR ،
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
ُ َ ْ
المرت ِبك من اإلسالم السيايس ،مركز مالكوم كري-كارنيغي للشرق األوسط 29( ،أكتوبر 2019م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3q2Wwi8 ،
((( حمزة املؤدب ،خروج «النهضة»
((( ميدان ،آخر قالع اإلسالميني العرب ..لماذا انتهى حكم العدالة والتنمية املغريب بهزيمة قاسية؟ 12( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GXsPGm ،
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
www.rasanah-iiis.org
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 .4احلزب اإلساليم العرايق والهزائم املتت�الية
مــــن الرباط إىل بغداد ،أخفق احلزب اإلســــايم العرايق
املحسوب على جماعة اإلخوان املسلمني يف االنتخابات
الربلمانيــــ�ة ،ودخــــل احلزب يف االنتخابــــات الربلماني�ة
األخرية (أكتوبر 2021م) ضمن حتالف «العقد الوطين»
برئاســــة رئيس هيئ�ة احلشــــد الشــــعيب فالح الفياض،
وحصــــل التحالف علــــى أربعة مقاعد فقط( .)3وكان
احلزب من جملة الرافضني لنتــــ�اجئ االنتخابات ،رفقة

Rasanah

ّ
إسالمي املغرب؟ (16 ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3Ff0I4Y ،
((( ميدان ،بعد عودته لقيادة العدالة والتنمية ..هل ينجح بنكريان يف إحياء مشروع
((( حفريات ،خسارة اإلخوان االنتخابات املحلية يف اجلزائر ...األسباب والتداعيات 01( ،ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3e94Jfu ،
((( اجلزيرة نت ،نت�اجئ االنتخابات العراقية النهائي�ة تؤكد فوز الكتلة الصدرية 30( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/3eavu2U ،
((( ناس نيوز ،احلزب االساليم ينضم إىل الفتح :نرفض نت�اجئ االنتخابات 12( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3p9LJ6M ،
ُ
((( روداو ،رشيد العزاوي :القوى السياسية لم تكن جادة بتنفيذ المادة  140والوضع األمين قلق باملناطق السني�ة 07( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FtozOB ،
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ً
ً
أيضا ٌ
أمور داخلية تراكمية ال تقل أهمية عما
هناك
ســــبق ،أهمها :عدم قدرة احلزب على حتســــن الوضع
االقتصادي للناس ،وعدم قدرته على تلبي�ة مطالبهم ،أو
ّ
حت تنفيذ وعوده اليت أخذها على نفسه.
َّ
وتســــببت نتــــ�اجئ االنتخابات وسياســــات احلزب
الفوضوية يف اتساع دائرة اخلالفات والغضب الداخلي
ٌ
يف احلزب ،وطالب عدد من قادة احلزب ســــعد الدين
العثمــــاين بتقديم اســــتقالته ،وبالفعــــل قدمت األمانة
ً
ُ
العامة للحزب استقالتها ،وانت ِخب بنكريان مرة ثاني�ة
ً
أمين�ا ً
عاما للحزب(.)1
وانتقلــــت عــــدوى اخلســــارة إىل اجلزائر ،فخســــر
اإلسالميون هناك االنتخابات التشريعية واالنتخابات

املحليــــة()2؛ ما يؤكــــد معادلة أفــــول اإلســــاميني،
وانعدام مســــاحات املناورة اليت توفرت لهم بعد 2011م
فيما ُس ِّم بـ «الربيع العريب».

تي�ارات اإلسالم الســــيايس السين والشــــيعي ،وجاء يف
َّ
بي ٍ�ان له يف أكتوبــــر ،أن «النت�اجئ الــــي أعلنتها مفوضية
َّ
ُ
ّ
االنتخابات غري صحيحة ،ونشــــدد على أن مرشحين�ا لم
خيسروا ،بل َّتم استبعادهم جبهود مشرتكة بني أطراف
مختلفــــة يف الداخل واخلارج ،ال تريد ملشــــروعه الوطين
واإلساليم أن يكون له حضور يف الساحة العراقية»(.)4
َّ
والواقع أن احلزب خسر االنتخابات كنتيجة طبيعية
ّ
وتراكمية للنهج الــــذي ينتهجه منــــذ فرتة ،فتحالف
َّ
احلزب مع احلشــــد الشــــعيب وفصائله املســــلحة قلل
من مصداقيتــــ�ه عند الناخب الســــي ،الذي رأى بطش
امليليشيات املسلحة ،ويف نفس الوقت يتحالف احلزب
ً
ُ
مع اإليرانيني ،وال جيد قادته غضاضة يف التصريح بدفء
العالقات مــــع إيران؛ ما َّ
وســــع الفجوة بينــــ�ه وبني أهل
السنة يف العراق( .)5ويف انتخابات 2010م ،كان للحزب
 10نواب ،ويف 2014م جنح لــــه  7نواب ،ويف 2018م جنح
ٌ
له  6نواب؛ ما يعين أن شــــعبي�ة احلزب آخذة يف األفول
ّ
َّ
منذ 2010م حت اليوم ،وأن احلواضن الســــني�ة جتاوزت
خطاب احلزب وأيديولوجيت�ه .ولم خيســــر اإلسالميون
ُّ
السنة فقط يف االنتخابات الربلماني�ة العراقية ،بل خسر
ً
أيضا اإلسالميون الشيعة لصالح التي�ار الصدري وبعض
القوى القومية واملدني�ة.
ّ
ً
وبعيــــدا عن الدالالت السياســــية ،فــــإن الدالالت
َّ
الفكرية والديني�ة حاضرة وبقوة يف هذا املشــــهد ،إذ إن
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الناس العاديني سئموا اخلطاب املؤدلجً ،
سني�ا كان أو
شيعيا ،وأدركوا َّأن تلك األحزاب تتجاهل ً
ً
تماما إصالح
الوضــــع االقتصادي للنــــاس ،مقابــــل تصدير خطاب
أيديولويج ومذهــــي وطائفي ،والتحصــــن وراءه؛ بغية
تمتني احلواضن املذهبي�ة على حساب اإلجناز احلقيقي
على أرض الواقع.
 .5اإلسالم السيايس الشيعي
لم خيتلف األمر ً
كثريا يف حالة تي�ارات اإلسالم السيايس
الشيعي عن نظريتها السني�ة ،فقد َّ
مجها الناس ،ونب�ذها
املجتمع؛ فخســــر السياسيون املحســــوبون على احلشد
الشعيب وامليليشيات املســــلحة االنتخابات الربلماني�ة
العراقية أكتوبر 2021م ،لصالح التي�ار الصدري وبعض
ً
القوى املدني�ة والعلماني�ة .وبدل من النظر التام يف أسباب
تلك اخلســــارة ،راح قادة امليليشيات يزعمون حصول
تزوير يف االنتخابات؛ ما تســــبب يف حدوث شرخ عميق
داخــــل البيت الشــــيعي ،فخرج مقتدى الصدر ُليســــل
تهديد للميليشــــيات والفصائل املسلحة بقوله:
رسالة
ٍ
ً
«لن نسمح بالتدخالت على اإلطالق ،ومن اآلن فصاعدا
جيب حصر السالح بي�د الدولة ،ويمنع استخدامه خارج
هذا اإلطار ،وحىت َّ
ممن كانوا يدعون املقاومة»( .)1يف حني
َّ
َّ
شككت كتائب حزب هللا يف نت�اجئ االنتخابات ،وهددت
بالتصعيد املسلح ،على لسان الناطق باسم الكتائب أبو
َّ
علي العسكري ،الذي قال« :إن ما حصل يف االنتخابات
ّ
التشــــريعية يمث ُل أكرب عملية احتيــــ�ال والتفاف على

ً
الشعب العرايق»( ،)2ثم َّ
وجه رســــالة إىل احلشد للدفاع
ٌّ
عن نفســــه ،فيما يب�دو أنها رد علــــى تهديدات الصدر:
«على احلشد الشعيب أن حيزم أمره ،ويستعد للدفاع عن
كيانه املقدس»(ُ .)3ثم جاء التهديد ُ
بالعنف والتشكيك يف
العملية االنتخابي�ة من حلفاء آخرين للكتائب(.)4
ُ
وكانت تي�ارات اإلسالم السيايس الشيعي تهدف
إىل تأمــــن وجودها املســــلح وممارســــاتها العنيفة عرب
َّ
املؤسســــات الرســــمية يف الدولة ،من خــــال الفوز يف
ً
ومن َّثم ،جاءت النتــــ�اجئ مخيب�ة لآلمال؛ ما
االنتخاباتِ ،
ً
دعاهــــم إىل التهديد تارة ،ومحــــاوالت التفاوض داخل
ً
البيت الشيعي تارة أخرى.
ً
لكن الدالالت الفكرية والديني�ة الواضحة ،بعيدا عن
َّ
السياسية ،أن احلواضن الشعبي�ة والقواعد اجلماهريية
أدركت التضخم األيديولويج لــــدى تلك التي�ارات،
ً
تلق بال باملشــــكالت
وأنهــــا مثل مثيلتها الســــني�ة لم ِ
احلقيقية للمواطن العــــرايقَّ ،
فقررت نب�ذها والتخلص
منها عرب الصناديق.
خامتة :مستقبل اإلسالم السياسي
مأزق كبري ،ليس على
يب�دو اإلســــام السيايس اليوم يف ٍ
املستوى السيايس فقط ،وال على مستوى اخلسائر اليت
تَّ
ُمين بها يف السنني األخرية منذ ين�اير 2011م ،وح اليوم،
بل تب�دو أزمته الكربى يف استب�داد داخلي انتشر يف مفاصل
تي�اراتــــه ،وعدم قدرتها على صناعة مراجعات فكرية
ّ
وفلســــفية تمكنها من مصاحلة الشعوب واألنظمة،

كفاعل مدين يف املشهد الديين والسيايس،
واالستمرار
ٍ
ً
بعيدا عن فقه املواجهــــة والتمايز ،وجتهيل املجتمعات،
وتكفريها ،واخلروج على أنظمتهاُ .ثم هي يف حاجة ً
ثاني�ا
ً
إىل تغيري إســــراتيجيتها يف التعامل مع َّ
العامة؛ فبدل من
دغدغة عواطفهم باخلطاب الديين ،العمل على اإلصالح
ّ
االقتصــــادي واالجتماعي ،وتبن خطاب ديين وســــطي
ومعتدل ،واملساهمة يف ختفيف االحتقان املجتمعي .لذا؛
فمن املتوقع أن تستمر أزمة أحزاب وحركات اإلسالم
ِ
ً
ً
الســــيايس ،ما لم تقرأ واقعها جيدا ،بعيدا عن فقه املحن
َّ
تشــــبثت به حلفظ
والفنت ،واالبتــــلاءات اليت لطالما
بيضتها من الزوال واالنهيار.
على مستوى احلركات العنيفة واملسلحة ،فإنه من
ً
املتوقع أن تشهد تمددا يف أماكن الفراغ األمين والفكري
احنسار
واملشكالت االجتماعية؛ كالفقر والبطالة ،يف ظل
ٍ
ُ
بلدان أخرى كالعراق وسوريا ومصر (سين�اء) ،شرط
يف ٍ
اســــتمرار اجلهود األمني�ة واالستخباراتي�ة والفكرية يف
ٍّ
كبح التنظيم .وعلى كل ،فليس من املتوقع أن يسيطر
َ
غرار مــــا حصل قبل
أراض
التنظيم على ٍ
واســــعة ،على ِ
َّ
ذلك يف سوريا والعراق؛ ألن هذا على غري رغبة الفاعلني
َّ
الدوليني على اختالف مصاحلهم وتوجهاتهم ،وألن هذه
ً َّ
َ
الكثري من قدراته يف
ثاني�ا كلفت التنظيم
اإلسرتاتيجية
َّ
ُ
حلرب العصابات
ســــوريا والعراق ،فيرتجح إذن إيث�اره
ِ
والعمليات اإلرهابي�ة كبديل إلســــراتيجية السيطرة؛ ما
ً
معلم من معامله ،وهو
يعين تن�ازل التنظيم قسرا عن أهم ٍ
ُ
تأسيس «اخلالفة اإلسالمية».

ّ
((( ناس نيوز ،الصدر :حنو إيقاف السالح املنفلت ّ
حت وإن كان من الذين يدعون املقاومة 11( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 23 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32dG4E9 ،
ً
((( ناس نيوز ،كتائب حزب هللا تدعو «املقاومة» واحلشد الشعيب لالستعداد احتجاجا على نت�اجئ االنتخابات 12( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 23 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sv2ICG ،
((( املرجع السابق.
((( «لنهار العريب ،العراق« ...اإلطار التنسيقي الشيعي» ُ
يعلن طعنه بنت�اجئ االنتخابات 12( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 23 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/33GQ1dp ،
www.rasanah-iiis.org
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حتديدا خالل
شـــهدت منطقة الش ــرق األوس ــط واملنطقة العربية
ً
عددا من التطورات والتفاعالت السياسية املهمة التي
العام 2021م ً
ٌ
تأثيرات ملموس ــة على املش ــهد السياس ــي
م ــن املتص ـ َّـور أن يك ــون لها
اإلقليم ــي خ ــال املرحل ــة ا ُملقبل ــة .حي ــث اعت ــرى مكان ــة املنطق ــة في
نوع من تغير األولوية في إطار إعادة ترتيب
اإلستراتيجية األمريكية ٌ
اإلدارة األمريكي ــة اجلديدة ألولويات إس ــتراتيجيتها ،ورمبا كان هذا
س ــب ًبا كاف ًّيا لتحوالت وتفاعالت مهمة على الس ــاحة اإلقليمية ،من
بينه ــا التش ــجيع عل ــى خفض حدة التوتر واالس ــتقطاب بني احملاور
ـاحتي
اإلقليمي ــة ،فض ـ ًـا عن اس ــتعداد القوى الفاعلة ملتغيرات الس ـ ْ
اإلقليمية والدولية ،حيث شهدت املنطقة بوادر نشوء تكتالت جديدة
ُ
ٌ
تطلعات اقتصادية باألساس
حتركها بجانب العوامل السياسية،

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

التفاعالت السياسية
فـي الشـرق األوســط

58

التفاعالت السياسية فـي الشـرق األوســط

ّ
البيني�ة واحلوار
ومع ذلك ،لم تســـهم هذه التفاعـــات
يف تســـوية الصراعات الداخلية ،إذ هيمـــن اجلمود على
الصراعات يف اليمن وســـوريا واألرايض الفلسطيني�ة يف
ٌ
ظـــل تراجع فرص التســـوية ،بل ال يزال عـــدد من الدول
يعاين من أزمات احلكم كما هـــو احلال يف :العراق ولبن�ان
ً
وليبي�ا وتونس والســـودان؛ نتيجة لتفاقم االنقســـامات
ُ
واخلالفات بني النخب السياسية ،وعدم التوافق حول
السليم للسلطة.
قواعد العملية السياسية والتداول ِ
ّ
التحوالت حياول هذا ِامللف من التقرير
يف ضـــوء هذه
اإلســـراتييج لعـــام 2021م أن يرصـــد أهـــم التطـــورات

ُ
اإلقليمية وتأثرياتهـــا ،وأفقها خالل املرحلـــة املقبلة ،من
ُّ
التطرق ألبـــرز القضايـــا ،وأهمها :إعـــادة تموضع
خـــال
الشـــرق األوســـط يف اإلسرتاتيجية األمريكية ،وتراجع
االســـتقطابات بني األطراف والتحالفـــات اإلقليمية
واله َّ
املتن�افســـة ،و«قمة دول جوار العـــراق» ُ
وية العربي�ة
للدولـــة العراقيـــة ،وإرهاصات التكتـــات اإلقليمية
اجلديدة ،واستمرار الصراعات واألزمات وآفاق التسوية
َّ
ً
وأخـــرا حنو مرحلة انتقالية تتســـم
يف املنطقـــة العربي�ة،
ُّ
بالتقلب وعدم اليقني.
ّأو ًل :إعادة متوضع الشرق األوسط يف
اإلستراتيجية األمريكية
يف إطار إعادة ترتيب الواليات املتحدة ألولوياتها ،واجتاهها
حنو االخنراط يف مناطق أخرى من العالم ،وال َّ
سيما يف شرق
آسيا يف ظل تصاعد التن�افس مع الصني؛ شهدت منطقة
ًّ َّ
ًّ
حتول
الشرق األوسط
مهما تمثل يف تراجع أولوية املنطقة
يف اإلسرتاتيجية األمريكية.
َّ
ّ
وتمثلـــت أهم مظاهـــر هذا التحول يف ســـحب بعض
القوات والقدرات واملعدات العســـكرية األمريكية من
املنطقة ،وإعـــادة بعضهـــا إىل الواليات املتحـــدة ،ونقل
بعضهـــا اآلخر إىل مناطـــق أخرى( .)1باإلضافـــة إىل إعالن
انتهاء العمليات القتالية يف العراق مع نهاية عام 2021م،
وسحب أعداد من القوات األمريكية من بعض القواعد
العسكرية يف سوريا.
ّ
ّ
التحول يأيت يف سياق اجلدل القديم املتجدد الذي
هذا
تشهده األوســـاط السياسية األمريكية منذ سنوات

حول أهمية منطقة الشرق األوســـط بالنسبة للمصالح
َّ
ً
مؤشرا على تراجع ترتيب املنطقة
األمريكية .وهو إن ُعد
َّ
يف قائمة أولويات السياسة اخلارجية األمريكية ،إل أنه
ال يعين بالضرورة حدوث تغيريات جذريـــة فيما يتعلق
بمكانة املنطقة وأهميتها يف اإلسرتاتيجية األمريكية،
َّ
أو أن الواليات املتحدة تتجه حنو اخلروج بشـــكل كامل
من الشـــرق األوســـط ،الذي حيظى بأهمية جيوسياسية
كبرية ،وال َّ
ســـيما يف مجال التن�افس الدويل على النفوذ،
ً
فضـــا عـــن أهميتـــ�ه املحوريـــة بالنســـبة إىل املصالـــح
ِّ
احليويـــة للواليات املتحدة واملتمثلة يف ضمان اســـتمرار
ِّ
تدفـــق النفـــط إىل االقتصـــاد العالـــي ،واحلفـــاظ على
أمن َّ
املمرات الدوليـــة ،وحماية احللفاء اإلســـراتيجيني
يف املنطقـــة ،ومواجهـــة التهديـــدات اإلرهابيـــ�ة ،ومنع
انتشار أسلحة الدمار الشامل.
َّ
ومع ذلك ،فإن الرتكزي األمريكي على الشـــرق األقىص
واملحيط الهادئ على حســـاب الشـــرق األوسط ،والذي
ُي َعد أحد أهم محاور سياســـة إدارة الرئيس جو بايدن ،هو
مســـألة رغم قدم طرحها إ لَّ أنها ال تـــزال يف ْ
طور االختب�ار
ِ
ِ
ِّ
وقد سبق وفشل الرئيس األسبق باراك أوباما يف التخلي
َّ
عن املنطقة؛ ً
ّ
التحول اإلســـراتييج ربما أصبح
نظرا إىل أن
ً
ُ
منجزا على مســـتوى الرؤى والتصورات ،لكنه يفتقد
إلمكاني�ة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
َّ
ولعل الثابت أنه بسبب التشابك الهائل بني ِملفات
السياسة الدولية وتأثريات الشرق األوسط على املصالح
الدوليـــة املختلفـــة ،جعـــل من الصعـــب على الواليات
املتحدة األمريكية ترك املنطقة ،بينما ُي ّ
وسع خصومها

((( وفاء جباعي ،رغم سحب قوات من املنطقة ..البنت�اغون :لدين�ا وجود قوي يف الشرق األوسط ،قناة احلرة 22( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 15 :نوفمرب 2021مhttps://arbne.ws/32nPeNN ،
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ثانيـــا :تراجـــع االســـتقطابات بـــن األطـــراف
ًّ
والتحالفات اإلقليمية املتنافسة
ُي َعـــد تراجـــع التوترات واالســـتقطابات بني األطراف
ّ َ
التحول اإلقلييم األبرز
والتحالفات الرئيسة يف املنطقة،

يف العـــام 2021م .توالت خطـــوات التصالح والتقارب
بني مختلف األطراف املتن�ازعة يف الشرق األوسط منذ
انعقاد «قمة ُ
العال» يف اململكة العربي�ة السعودية يف ين�اير
2021م ،واليت َ
أرست قواعد املصاحلة اخلليجية ،وأنهت
ُ
االنقسام بني ك ٍل من السعودية واإلمارات والبحرين ،من
جهة ،وقطر ،من جهة أخرى ،كما َّ
ملصاحلات أوسع
مهدت
ٍ
على املســـتوى اإلقلييم تشمل مصر وتركيا ،وبدرجة أقل
إيران.
ويف مايـــو 2021م ،أصبحـــت املصاحلـــة املصريـــة-
أمرا ً
القطرية ً
واقعا يف أعقاب زيارة وزير اخلارجية القطري
ََّ
ومن ثم ،تشـــكيل جلنة متابعة مصرية-قطرية
للقاهرة؛ ِ
لبحث كافة ِملفات العالقـــة والتعاون بني الدولتني .ويف
الشهر نفسهُ ،عقدت يف القاهرة أوىل جوالت املباحثات
الرســـمية املعلنة بـــن وفدين مـــن اخلارجيـــة املصرية
والرتكية لبحث ِملفات اخلـــاف ،والتمهيـــد لعودة
َّ ً
ً
ملموسا
العالقات الدبلوماسية ،وعلى الرغم من أن شيئ�ا

Rasanah

((( غازي دحمان ،التطورات اإلقليمية والدولية وأثرها على املنطقة العربي�ة ،شؤون عربي�ة 08( ،مارس 2021م) ،تاريخ االطالع 15 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/3J7cP6n ،
((( مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلسرتتيجية ،إسرتاتيجية واشنطن يف الشرق األوسط :جنود أقل ومساعدات أمني�ة أكرب 30( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/32jYjaw ،
(3) Dalia Dassa Kaye, America is not Withdrawing from the Middle East, Foreign Affairs, (Dec. 01, 2021), Accessed on: Dec. 10, 2021. https://fam.ag/3qcdTgM
((( وفاء جباعي ،رغم سحب قوات من املنطقة ..البنت�اغون :لدين�ا وجود قوي يف الشرق األوسط .مرجع سابق.
(5) White House, Interim National Security Strategic Guidance, (March, 2021), Accessed on: Nov. 19, 2021. https://bit.ly/33OIWHW
(6) David Ignatius, Biden learned from his Predecessors’ Mistakes in the Middle East — and Probably Saved lives, The Washington Post, (May 21, 2021), Accessed on: Nov. 19, 2021. https://
wapo.st/32b8VbW
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ً
خصوصا مع
مســـاحات نفوذهم يف الشرق األوســـط(،)1
َّ
إدراك الواليات املتحدة أن فقدانهـــا لنفوذها يف املنطقة
سوف ينعكس ً
سلبا على مكانتها ودورها على الساحة
الدولية بشكل عام.
ّ
ويف هـــذا اإلطار ،تب�دو اإلســـراتيجية اليت تتبعها إدارة
ً
كثـــرا عن إســـراتيجية
بايـــدن يف املنطقة غري مختلفة
اإلدارتـــن الســـابقتني ،واليت تعتمد علـــى ختفيض عدد
القوات املنتشـــرة يف العراق وســـوريا ومنطقـــة اخلليج
العريب ،مع النظر إىل صفقات التسليح وتطوير القدرات
القتالية جليوش الدول احلليفة يف املنطقة كأولوية يف
الرئيســـن يف الشرق
ظل التن�افس الكبري مع الالعبني
ِ
اإلســـراتيجية تتيحُ
األوسط ،كروســـيا والصني .هذه
للواليات املتحدة ممارسة نفوذها وإظهار قوتها بتكلفة
أدىن من خالل نشر أعداد أقل من اجلنود على األرض(.)2
كما تتيح إعادة توزيع القوات األمريكيـــة ،ما جيعل
ً
الواليـــات املتحدة أقـــل اعتمادا علـــى قواعد العمليات
ً
الكبـــرة ،واليت قد تصبح أكرث عرضة للهجمات اإليراني�ة
َ
مع تقدم قدرات إيران يف مجـــال الضربات الصاروخية
وغارات الطائرات دون طيار(.)3
ٌ
َّ
ومـــع أن دول املنطقـــة لديها قلق من اســـتمرار تراجع
مظلة احلماية األمريكية عنها ،لكن يف ضوء االعتب�ارات
َ
َّ
املتصور أن تشهد املرحلة القادمة احتفاظ
الســـابقة ،من
منطقة الشـــرق األوسط بمكانتها كنطاق إسرتاتييج

حيوي للمصالح األمريكية ،مع استمرار دور الواليات
املتحـــدة وحضورها يف املنطقـــة دون تغيريات جوهرية،
وعدم استعدادها حلدوث تغيريات يف موازين القوى على
ّ
املستوى اإلقلييم؛ وهو ما يتضح من املؤشرات اآلتي�ة:
 .1إعالن اإلدارة األمريكية عن َّنيتها اإلبقاء على وجود
عســـكري قوي يف الشرق األوسط ،بما يتن�اسب مع حجم
التهديدات املحتملة ،مـــع إمكاني�ة إعادة بعض القوات
بســـرعة إىل املنطقة إذا لزم األمر( .)4كما َّ
نـــص الدليل
َّ
اإلسرتاتييج املؤقت لألمن القويم األمريكي الصادر يف
َّ
مارس 2021م على «أن واشـــنطن ستعمل مع حلفائها يف
املنطقة لردع اعتداءات إيران وتهديداتها لسيادة الدول
ووحدة أراضيها ،والقضاء على تنظيم القاعدة والشبكات
اإلرهابي�ة املرتبطة به ،ومنع عودة ظهور داعش»(.)5
 .2عودة الواليات املتحدة كوسيط بني الفلسطينيني
واإلســـرائيليني ،واســـتئن�اف بعـــض املســـاعدات
للفلســـطينيني ،واليت كانـــت قـــد توقفت َّإبـــان إدارة
الرئيس السابق دونالد ترامب ،واستئن�اف االتصاالت
مـــع قـــادة الســـلطة الفلســـطيني�ة ،وعملها مـــن خالل
نهج دبلومايس هادئ مع األطراف اإلقليمية الرئيســـة،
إلنهـــاء جولـــة الصراع الـــي َّ
تفجرت بني اإلســـرائيليني
والفلسطينيني يف مايو 2021م(.)6
 .3استمرار الضربات املوجهة إىل امليليشيات املدعومة
ًّ
مـــن إيـــران يف العـــراق وســـوريا ،ردا على تزايد هجمات

الصواريخ والطائرات دون طيار على القوات األمريكية
يف هذين البلدين.
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ً
َّ
لم ينجم عن اللقـــاء ،فإن جولة ثاني�ة ُعقدت يف أنقرة ،يف
َّ
سبتمرب 2021م ،يف إشارة إىل أن الطرفني ال يزاالن ملزتمني
بهدف التطبيع والتعامل مع اإلشـــكاالت املرتاكمة يف
عالقاتهما منذ عام 2013م(.)1
كما جرى اســـتئن�اف االتصاالت بني دولة اإلمارات
العربي�ة املتحدة وتركيا ،واليت َّ
مهدت لزيـــارة ّ
ويل عهد
أبوظيب محمد بن زايد لرتكيا يف نوفمـــر 2021م ،وجرى
خاللها حبث فرص تعزيز العالقات االقتصادية ،وتدعيم
التعاون والعمل املشرتك من أجل مصلحة البلدين .كما
َّتم خاللها اإلعالن عن تأسيس صندوق إمارايت بقيمة 10
مليارات دوالر لدعم االستثمارات يف تركيا(.)2
ويف الســـياق ذاتـــه ،أىت التقارب بـــن دولة اإلمارات
وإيران ،والذي أســـفر عن إجراء محادثات بني مســـؤويل
البلدين ،بهدف تطوير عالقات إجيابي�ة وتعزيز التواصل
والتعاون يف املنطقة وحتقيق االستقرار اإلقلييم من خالل
ٌ
إدارة الرؤى املتب�اين�ة( .)3كما جرت محادثات مباشـــرة
بني الســـعودية وإيران منـــذ أبريل 2021م ،بهدف حبث
ُســـبل ختفيف التوتر يف املنطقة ،ووضع أســـاس ملعاجلة
َّ
املوضوعـــات العالقـــة بني الطرفـــن( .)4ورغـــم أن هذه
ُ
املحادثات لم تسفر عن نت�اجئ مهمة يف ظل مواصلة إيران
ً
لتدخالتها الســـلبي�ة يف بعض دول املنطقـــة ،وخاصة يف
ً
َّ َّ
اليمن ،فإنها مثلت خطوة حنو تهدئة التوترات.
ُ
ويمكن إرجاع املصاحلات اليت أســـهمت يف تهدئة
ْ
ْ
االستقطابات اإلقليمية إىل ســـببي رئيسي ،األول :هو
َّ
إدراك األطراف املختلفة أن املنافسات واملنازعات فيما

بينها اســـتزنافية وغري ُمجدية ،حيث َّ
أضرت بمصاحلها
َّ
ً
ســـلبا علـــى نفوذها اإلقلييم ،ولذلك
احليوية ،وأثرت
بدأت تســـعى للوصول إىل حلول وسط أو تفاهمات من
ٍّ
أجل وضع حد للزناعات .أما السبب الثاين :فهو التغري يف
التوجهات األمريكيـــة املتعلقة بالتعامل مع الصراعات
ّ
يف منطقة الشرق األوســـط ،والذي يتضح من تبن إدارة
بايدن لنهج الدبلوماسية الهادئة إلنهاء هذه الصراعات،
والدفع حنو تشـــكيل بيئ�ة إقليمية حاضنة للتسويات
السياســـية ،مـــع امليل إىل إفســـاح املجـــال للدين�اميات
ً
ُ
الداخلية يف املنطقة لتنتج صيغا للتوافق وتهدئة الزناعات
بني دولها .وذلك بالزتامن مع تغيري أولوية مكانة املنطقة
يف اإلسرتاتيجية األمريكية وتوجيه واشنطن تركزيها
حنو شـــرق آسيا؛ ِم َّما أســـهم يف دفع األطراف الرئيسة يف
املنطقة إىل محاولة االعتماد على الذات من خالل املبادرة
خبطوات َّ
جدية حلل القضايا الزناعية بينها.
َّ
َّ
املتصور أن تؤدي املصاحلات وما ترتب عليها من
من
تراجع لالستقطابات بني األطراف والتحالفات اإلقليمية
الرئيســـة إىل مرحلة جديدة من التوافـــق والتهدئة ،وإىل
أنماط طبيعية ومســـتقرة للعالقات بـــن دول املنطقة،
ّ
ُ
يمكن أن يسهم يف حل الصراعات واألزمات
على حنو
َّ
َّ
املتفاقمة ،وال سيما يف اليمن وسوريا وليبي�ا .لكن ذلك
َّ
يتوقف على حدوث تغيريات إجيابي�ة ملموســـة تتعلق
ِّ
َ
بالتوافق حول القضايا اليت تمثل أصل التن�ازع ،كقضايا
االنتقال الســـيايس وتداول الســـلطة يف الدول اليت تعاين

من الصراعات على احلكم ،أو قضايا ُ
تقاســـم النفوذ بني
ْ
الفاعلني الرئيسي على املستوى اإلقلييم.
ً
وية العربية
ثالثا« :قمـــة دول جوار العـــراق» ُ
واله َّ
للدولة العراقية
تنـــ�درج «قمـــة دول جـــوار العـــراق» أو «مؤتمـــر بغداد
للتعاون والشراكة» ،اليت ُعقدت يف أغسطس 2021م ،يف
سياق املصاحلات وجهود ختفيف التوتر باملنطقة ،حيث

((( مركز اجلزيرة للدراسات ،الشرق األوسط :من عشرية الصراع إىل زمن املصاحلات 17( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/3yPzCyI ،
((( يس إن إن ،مع أول زيارة ملحمد بن زايد منذ  ..2012اإلمارات تعلن عن صندوق بـ 10مليارات دوالر لدعم االستثمارات يف تركيا 24( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 29 :نوفمرب 2021مhttps://cnn.it/3mldTKk ،
((( قناة روسيا اليوم ،قرقاش يكشف املبدأ من زيارة الشيخ طحنون بن زايد إىل طهران 06( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 14 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mr6MQp ،
((( يس إن إن ،وزير خارجية السعودية يوضح مرحلة املفاوضات احلالية مع إيران 04( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://cnn.it/33QaX1O ،
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ّ
((( العربي�ة نت ،دول جوار العراق جتدد الزتامها بدعم سيادته ..وقمة بغداد تكسر جمود اخلالفات 28( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3yOCwUs ،
((( بوابة األهرام ،العراق :نت�اجئ مؤتمر دول جوار ستفيض إىل توقيع معاهدة «إعالن بغداد» 14( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3squZKt ،
((( جمهورية العراق-وزارة اخلارجية ،البي�ان اخلتايم ملؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 28( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 16 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3HoIAX9 ،
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جمعت القوى الرئيسة يف اإلقليم ،كالسعودية ومصر
وتركيا وإيران ،إىل جانب أطراف أخرى .كمـــا تن�درج يف
إطار مساعي العراق الستعادة مكانت�ه اإلقليميةً ،
جنب�ا إىل
جنب مع حتقيق التوازن بني انتمائه العريب وبني توجهات
بعض الفصائل السياســـية العراقية حنو توثيق ارتب�اطه
بإيران وإبعاده عن جواره العريب.
وقد استن�دت إقامة هذا املؤتمر إىل قناعة احلكومة
َّ
العراقية بـــأن بعض الصراعات الداخليـــة يف العراق لها

َّ
ٌ
أبعاد إقليمية ،كما أن التوترات والصراعات اإلقليمية لها
ٌ
َّ
انعكاسات على الوضع الداخلي العرايق ،وأن التهدئة على
املستوى اإلقلييم األوســـع ال بد أن تنعكس على التهدئة
بشكل
واالســـتقرار يف داخل العراقِ ،م َّما يسهم بدوره،
ٍ
إجيايب ،يف حتقيق االستقرار يف املنطقة ككل(.)1
َّ
ويف هذا اإلطار ،أشـــارت مصادر رسمية عراقية إىل أن
«مؤتمر دول جوار العراق» هو ٌ
جزء مكمل لعملية التواصل
َّ
وأن العراق حياول َ
جمع
اإلقلييم مع دول اجلوار واملنطقة،
األطراف الدولية واإلقليمية على طاولة واحدة من أجل
مناقشة معظم ِامللفات السياسية واألمني�ة واالقتصادية
َّ
َّ
والســـيما وأن
ذات االهتمام املشـــرك لهذه األطراف،
ِامللفات العراقية الرئيســـة املتمثلة يف األمن ومكافحة
اإلرهـــاب والفســـاد ،واخلدمات واإلعمار وامليـــاه ،هي
ٌ
ملفات ذات أبعاد وتداخالت دولية وإقليمية مباشرة؛
ولذلك حتتاج إىل إسرتاتيجية متوازنة مع جميع األطراف
َّ
بما يضمن حل اخلالفات مع دول اجلوار(.)2
وقد َّ
تضمن البي�ان اخلتايم للمؤتمر مبادئ مهمة ،مثل:
ضرورة احرتام السيادة الوطني�ة وعدم التدخل يف الشؤون
ُ
َ
ّ
اجلد َّ
وتم وضعها
الداخلية للدول ،واليت إذا أ ِخذت مأخذ
ُ
يمكن أن تسهم بشكل
موضع التنفيذ يف املرحلة القادمة،
ملموس يف ختفيف التوتر وحتقيق االستقرار اإلقلييم ،من
خالل إيقاف التدخالت السلبي�ة يف بعض دول املنطقة،
َّ
والسيما التدخالت اإليراني�ة يف اليمن وسوريا والعراق.
كما أكد البي�ان على ضرورة توحيد اجلهود اإلقليمية
والدولية بالشـــكل الذي ينعكس ً
إجيابا على استقرار

املنطقـــة وأمنها ،وعلـــى أهمية الوصـــول إىل أرضية من
ْ
املشـــركات مع املحيطي اإلقلييم والدويل يف ســـبي�ل
ّ
تعزيز الشـراكات السياسية واالقتصادية واألمني�ة وتبن
َّ
احلوار البن�اء ،وترســـيخ التفاهمات على أساس املصالح
ً
َّ
املشرتكة .وأكد أيضا على أن املنطقة تواجه حتديات
مشرتكة تقتضـي تعامل دول اإلقليم معها على أساس
ً
التعاون املشرتك واملصالح املتب�ادلة َوفقا ملبادىء ُحسن
اجلوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول واحرتام
السيادة الوطني�ة(.)3
ُ َ
مـــن غـــر املتوقـــع أن ينتج عـــن «مؤتمـــر دول جوار
ّ
العراق» نت�اجئ كبرية أو توافقات مؤثرة بـــن الدول اليت
ً
خصوصا بني الدول العربيـــ�ة من جهة
شـــاركت فيه،
ّ
وإيـــران من جهـــة أخرى ،واليت تســـود عالقاتهـــا البيني�ة
توترات وخالفات جوهرية متعلقة بالعديد من القضايا.
ً
ِّ
ُ
يمكن أن يشكل هذا املؤتمر خطوة على طريق
لكن
احلوار بـــن هذه الدول من أجـــل الوصول إىل تفاهمات
ً
ّ
ّ
حلل الزناعات واألزمات .كما أنه يمثل فرصـــة للدول
ُ
يمكن أن تســـتغلها للعودة من جديد إىل الساحة
العربي�ة
ً
العراقية بشـــكل أكرث تأثريا وفعالية عرب املشروعات
اإلســـراتيجية االقتصاديـــة واالســـتثمارية اليت عرضها
ُ
يمكن أن يزيد من تقارب
العراق خالل املؤتمر ،على حنو
مزيد من
العراق مع محيطه العريب ،ويســـاعده على اختاذ ٍ
التدابري واإلجراءات لتعزيز سلطة الدولة واحلد من نفوذ
الفصائل املتحالفة مع إيران ،واليت تعرقل مساعي العراق
حنو االنفتاح على جواره اإلقلييم العريب.
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التفاعالت السياسية فـي الشـرق األوســط

رابعا :إرهاصات التكتالت اإلقليمية اجلديدة
ً
شهد عام 2021م بوادر عملية إلنشاء تكتالت إقليمية
جديدة ،وهي مختلفة عن التكتالت واملحاور املتن�افســـة
ًّ
ًّ
وإســـراتيجيا اليت شـــهدتها املنطقـــة يف الفرتة
سياســـيا
السابقة ،بأنها ذات طبيعة تكاملية اقتصادية باألساس،
َ
وإن ْأولت بعض االهتمام لألوضاع السياســـية واألمني�ة
يف املنطقة.
 .1تكتل العراق ومصر واألردن «مشروع الشام اجلديد»
ٌ
ُعقدت يف بغـــداد يف يونيو 2021م ،قمـــة ثالثي�ة جمعت
َّ
كلًّ من العراق ومصر واألردن ،تركزت مناقشاتها على
التعاون االقتصادي والتجاري واألمين بني الدول الثالث،
من أجل رفع مســـتوى التنســـيق بني هذه الدول ،وتعزيز
آفاق التعاون يف مجاالت االقتصاد والتجارة واالســـتثمار
ومشـــاريع ُ
البـــى األساســـية ونقل الطاقة الكهربائي�ة
ً
ِّ
واملشـــاريع النفطية( .)1فضل عن التشـــاور والتنســـيق
بشـــأن مســـتجدات األوضـــاع السياســـية واألمني�ة يف
املنطقة وجهود مكافحة اإلرهاب؛ وذلك بهدف تأسيس
مرحلـــة جديدة من التكامل اإلســـراتييج بـــن الدول
الثالث ،قائمة على األهداف التنموية املشرتكة(.)2
وتنـــ�درج هذه القمة يف ســـياق ما ُيعرف ِبـ«مشـــروع
الشـــام اجلديد» ،الذي أعلن عنه رئيـــس الوزراء العرايق
مصطفى الكاظيم َّ
ألول مـــرة خـــال زيارته للواليات
املتحـــدة يف أغســـطس 2020م ،كمشـــروع اقتصادي
لًّ
نسق التكامل األورويب ،جيمع ك من العراق برثوته
على ِ

ِّ
النفطية الضخمة ،ومصر بكتلتها البشـــرية الكبرية،
واألردن بموقعـــه اجلغرايف الذي يربـــط العراق بمصر ،مع
إمكاني�ة انضمام دول عربي�ة أخرى إليه ،لتكوين تكتل
َّ
يتضمن
إقلييم قادر على مواجهة التحديات املشـــركة.
َّ
هذا املشـــروع عـــدة مخططات اقتصاديـــة ضخمة ،يف
مقدمتها الربط الكهربايئ بني العراق ومصـــر واألردن،
وتنشيط خط نفط من البصرة إىل شبه جزيرة سين�اء ،عرب
األرايض األردني�ة(.)3
ً
وعلى الرغم من أهمية هذا املشـــروع؛ نظرا إىل مردوده
َّ
التنموي الكبري املتوقع ،فإن وضع الكثري من مخططاته
حتديـــا ً
موضـــع التنفيـــذ يف املرحلة القادمـــة ُي َعد ًّ
صعبا؛
بســـبب عقبات من أبرزها :احتمالية عرقلـــة الفصائل
َ
السياســـية العراقيـــة املتقاربة مع إيران تنفيـــذ بنود هذا
املشروع بوصفه ُيلحق ً
ضررا باملصالح اإليراني�ة يف العراق،
ِ
ً
خصوصا فيما يتعلق بمخططات الربط الكهربايئ ،حيث
يعتمـــد العراق على شـــراء الغـــاز اإليراين لتوليـــد الطاقة
الكهربائي�ة ،كما يســـتورد كميات من الكهرباء من إيران
ً
عرب الشبكات الناقلة ،فضل عن سيطرة املجموعات
الشيعية املسلحة املوالية إليران على مناطق من املفرتض
ً
أن تكونَ ،وفقا للمشـــروع ،مواقع لتنفيذ اســـتثمارات
مشرتكة أو ممرات للتب�ادل التجاري بني العراق ومصر
َّ ُ ُ ُ ُ
المض قد ًما يف هذا املشـــروع سيظل
واألردن ،ما يعين أن
ً
مرهونـــا بتعزيز التوافق واالســـتقرار يف العـــراق ،وتدعيم
ســـلطة حكومته املركزية ،وحتجيم نفوذ اجلماعات
املسلحة الناشطة خارج إطار سلطة الدولة.

 .2تكتل اقتصادي بني تركيا وإيران والعراق
اتفاق بني تركيا وإيران على تدشـــن
جرى اإلعالن عن ٍ
مرحلـــة جديدة من العالقات االقتصاديـــة بني البلدين
يف ديســـمرب 2021م ،حيث اتفق الطرفـــان على عقد قمة
مشرتكة يف طهران لبدء مرحلة جديدة من تنمية التعاون
َ
َّ
يف مجال االقتصاد واألمن .ويف الســـياق نفســـه ،قدمت
ً
اقرتاحا إىل تركيا من أجل تشكيل كتلة
احلكومة العراقية
ُّ
اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران ،لتصبح
ً
ً
ً
قوة اقتصادية قادرة على املنافسة على ِغرار التجمعات
االقتصادية حـــول العالم .كما طرح العراق على اجلانب
الرتكي ً
فرصا استثمارية يف املجاالت الزراعية والصحية
َّ
واملصرفيـــة والتجاريـــة ،وتقـــدم بطلب لفتـــح منفذين
َّ ْ
ْ
جديدين مع تركيا لتسهيل عمليات التب�ادل
حدوديي
التجـــاري بـــن البلديـــن ،واليت يبلـــغ حجمهـــا  21مليار
ًّ
دوالر
سنويا(.)4
ُ
وقـــد أتت هذه التحركات يف إطار ســـعي ك ٍل من
قدر ُممكن من
تركيا وإيران والعراق إىل حتقيق أكرب ٍ
املكاســـب االقتصادية لتعزيز نفوذها اإلقلييم ،ولتدعيم
اســـتقرار جبهاتها الداخلية ،يف ظل إدراكها ألهمية ُ
البعد
ً
االقتصـــادي يف حتقيـــق االســـتقرار ،خاصة وأنهـــا تواجه
حتديات اقتصادية وتنموية كبرية .وذلك يف ظل معاناة
إيران من أوضـــاع اقتصادية صعبة وضغوط مالية هائلة
َّ
جراء العقوبات الدولية املفروضة عليها ،ومعاناة العراق
كذلك من وضع اقتصادي حرج بسبب قلة املوارد المالية
وضعف الصادرات واخنفاض معدالت االستثمار املحلي،

((( فرانس  ،24قمة ثالثي�ة يف بغداد بمشاركة العراق ومصر واألردن لتعزيز التعاون االقتصادي واألمين 27( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 16 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FlSesR ،
((( قناة روسيا اليوم ،بي�ان للرئاسة املصرية حول تفاصيل القمة الثالثي�ة بني مصر والعراق واألردن يف بغداد 27( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 17 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sw4xPD ،
((( إيالف« ،الشام اجلديد» على جدول أعمال قمة مصرية  -عراقية  -أردني�ة ببغداد 24( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 17 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3JhkChV ،
((( تركيا اآلن ،تركيا وإيران تتفقان على مرحلة جديدة من العالقات االقتصادية 09( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 18 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qoXQw7 ،
www.rasanah-iiis.org
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هيمن اجلمود خـــال عام 2021م على الصـــراع يف اليمن
وســـوريا واألرايض الفلســـطيني�ة يف ظـــل تراجـــع فرص
التســـوية .كما استمرت أزمات احلكم يف العراق ولبن�ان
ً
وليبي�ا وتونس والســـودان؛ نتيجة لتفاقم االنقســـامات
ُ
واخلالفات واالســـتقطابات بني النخب واجلماعات
السياســـية ،وغيـــاب التوافـــق حـــول قواعـــد العملية
ناحية أخرى،
السليم للسلطة .ومن
ٍ
السياسية والتداول ِ
ُ
كباعث للتوترات يف املنطقة.
برزت أزمات املياه
ٍ
 .1صراعات مستمرة وتراجع فرص التسوية
َ
تصعيد جديدة للصراع
يف اليمـن ،شهد عام 2021م موجة
ٍ
العسكري املحتدم بني قوات احلكومة الشرعية املدعومة

((( ليب�انون فايلز ،خط جتارة تركي إمارايت عرب ايران ..هل ينعكس إجيابا على املنطقة؟ 23( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 18 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sDfi2R ،

Rasanah

 .3تكتل جتاري بني اإلمارات وإيران وتركيا
ُ
علن عن تفعيل خط جتاري واقتصادي
يف نوفمرب 2021م ،أ ِ
يربط اإلمارات برتكيا ً
مرورا بـــاألرايض اإليراني�ة ،جيري
عربه نقل احلاويات من مين�اء الشـــارقة اإلمارايت إىل مرفأ
بن�در عباس اإليراين ومنه ًبرا إىل مين�اء مرســـن الذي ُي َعد
ً
بوابة رئيسة لرتكيا إىل البحر املتوسط .وذلك بالزتامن مع
استئن�اف االتصاالت ّ
وحتسن العالقات بني هذه الدول
لسنوات بسبب اخلالف حول
بعد توترات استمرت
ٍ
ِامللفات اإلقليمية(.)1
ُ
ســـياق حبثت أطرافه الثالثة
وين�درج هذا التكتل يف
ٍ
عن املنافع االقتصاديـــة ،مع تغليب اعتب�ارات املصالح
املشرتكة على االعتب�ارات السياسية اخلالفية .كما ين�درج

خامســـا :اســـتمرار الصراعـــات واألزمـــات وآفـــاق
ً
التسوية يف املنطقة العربية

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

َّ
حتديات اقتصادية تتمثل يف ارتفاع معدل
ومواجهة تركيا
ٍ
التضخم ،وخـــروج جزء من االســـتثمارات األجنبي�ة من
البالد بسبب اضطراب السياسة النقدية ،وزيادة فاتورة
ً
ِّ
النفط والغاز ًّ
عامليا.
الوقود نتيجة الرتفاع أسعار

ً
أيضـــا يف إطـــار التن�افس اإلقليـــي والدويل على ممرات
ِّ
التجارة الدولية ومسارات خطوط نقل النفط والغاز.

من ِقبـــل «التحالف العريب» بقيادة اململكـــة العربي�ة
الســـعودية من جهة ،و«جماعة احلـــويث» املدعومة من
إيران من جهـــة أخرى .حيث تواصلت املعارك العنيفة
بني قوات احلكومة الشرعية و«احلوثيني» بشكل
غري مســـبوق بمحافظة مأرب ،اليت حياول «احلوثيون»
الســـيطرة عليها بسبب موقعها اإلســـراتييج وأهميتها
ِّ
االقتصاديـــة الحتوائهـــا على أهـــم حقول النفـــط والغاز
ُ
يف اليمن .كما َت َ
واصل استهداف امليليشيات احلوثي�ة
للمناطـــق الســـعودية باســـتخدام الطائرات ُ
المســـرَّ ة
والصواريـــخ الباليســـتي�ة .وذلـــك وســـط تراجع فرص
ُّ
تسوية الصراع بسبب تعنت «جماعة احلويث» ،وعدم
جتاوبهـــا مـــع املبـــادرات اإلقليمية والدعـــوات الدولية
إلنهاء احلرب.
ويف ســـوريا ،اســـتمر جمـــود األزمـــة يف ظل اســـتمرار
قصف قوات النظام ملناطق املعارضة ،وفشـــل اجلولة
السادســـة من مشاورات اللجنة الدســـتورية السورية
اليت ُعقدت يف جنيف يف أكتوبـــر 2021م ،وعدم حتقيق
اجلولة الســـابعة عشـــرة من محادثات أســـتانا بشـــأن
األزمة السورية ،واليت ُعقدت يف شـــهر ديسمرب2021م،
ّ
ألي نت�اجئ ملموســـة .وعلـــى املدى القريب تبـــ�دو فرص
ً
ُّ
ضئيلة للغاية؛ ً
نظرا لتعث املســـار السيايس
إنهاء الصراع
ُّ
للتسوية بسبب تشـــبث النظام واملعارضة بمواقفهما،
واستمرار االخنراط العسكري الرويس واإليراين والرتكي
واألمريكي ،واإلسرائيلي (من خالل الغارات اجلوية على
أهداف تابعة إليران وشحنات أسلحة ِلـ«حزب اللـه»)
بســـوريا ،مع عدم وجود بوادر إلنهاء هـــذا االخنراط على
ً
املدى القريب ،فضـــا عن عدم توافق األطراف الدولية
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ً
واإلقليمية الرئيســـة ،خاصة روســـيا والواليات املتحدة
األمريكية على تسوية شاملة ومالئمة للصراع.
وفيمـــا يتعلـــق بالصـــراع الفلسطيين-اإلســـرائيلي،
ً
شـــهد شـــهر مايو من عام 2021م جولة من التصعيد بني
ً
َّ
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،حيث شنت إسرائي�ل عملية
ً
ًّ
عسكرية كبرية على قطاع غزة ردا على استهداف «حركة
حماس» والفصائل الفلسطيني�ة إلسرائي�ل بالصواريخ،
ًّ
والذي جاء بدوره ردا على اقتحام الشـــرطة اإلســـرائيلية
عدد من
لباحات املســـجد األقىص ،باإلضافة إىل إبعـــاد ٍ
العائالت الفلسطيني�ة من ّ
«يح الشيخ جراح» بالقدس.
َّ
َ
هيمن اجلمود على املوقف يف ظل عدة
وبشكل عام
ٍ
َْ
اعتب�ارات على املستويي الفلسطيين واإلسرائيلي .فعلى
املستوى الفلسطيين ،استمرت التحديات اليت تواجهها
ِّ
الســـلطة الفلســـطيني�ة واملتمثلة يف األزمـــة االقتصادية
ً
ّ
والماليـــة اخلانقة نتيجـــة لرتاجع املســـاعدات الدولية
َ
ومواصلة إسرائي�ل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطيني�ة؛
وحدة
واالنقسام السيايس ومعضلة تشكيل حكومة
ٍ
ً
وطني�ة؛ فضل عن اســـتمرار اجلدل حـــول جدوى ِاليار
التفاويض لتسوية القضية الفلسطيني�ة يف مقابل مسار
َّ
املقاومة .أما على املســـتوى اإلسرائيلي ،فقد تشكلت
ٌ
ٌ
حكومة يميني�ة جديدة بعد حكومة بني�امني نتني�اهو
َ
استمرار املوقف اإلسرائيلي
اليميني�ة الســـابقة ،ما يعين
«املتشـــدد» دون تغيريات جذرية فيما يتعلق بالتسوية
وإقامة دولة فلســـطيني�ة ،وسياسة االستيطان ،وصفقة
تب�ادل ُاألســـرى وحصـــار قطاع غـــزة .األمر الـــذي يعين
َ
تراجع أفق التســـوية السياســـية للقضية الفلســـطيني�ة
ً
ّ
على أســـاس حل الدولتـــن على املـــدى القريب ،فضل
عن احتمالية حدوث جولة أخـــرى من الصراع يف املرحلة
القادمة على غرار جولة التصعيد السابقة ،وذلك يف ظل
www.rasanah-iiis.org
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 .2االستقطابات الداخلية واستمرار أزمات احلكم يف
بعض دول املنطقة
يف العراق ،شـــهد املوقف توترات وانقسامات حادة بني
ً
ًّ
سياسيا
التحالفات السياسية ،حيث واجه العراق مأزقا
عقب االنتخابات التشريعية اليت جرت يف أكتوبر 2021م،
واليت أســـفرت نت�اجئها عن خسارة التحالفات الشيعية
لعدد كبري من مقاعدها يف الربلمان،
املدعومة من إيران ٍ
ولذلك يتوقع أن تســـتمر حالة التوتر وعـــدم التوافق يف
ً
العـــراق واليت تغذيهـــا التدخالت اإليرانيـــ�ة ،فضل عن
االختالالت الهيكلية الكبرية اليت ينطوي عليها النظام
السيايس القائم على املحاصصة الطائفية.
أما يف لبن�ان ،فقد شـــهد عام 2021م تشكيل حكومة
توافقية بعد فراغ دام ألكرث من عام بسبب االنقسامات
احلادة بني مختلف الطوائف اللبن�انيـــ�ة حول حصصها
الوزارية .لكن احلكومة اجلديدة ،بدأت نشاطها يف مناخ
مضطرب ،يف ظل التدهـــور الكبري لألوضاع االقتصادية،
َّ
وجتددت اخلالفات حول إجراءات التحقيقات املتعلقة
بانفجار مرفأ بريوت بني القوى اللبن�اني�ة ،وتوتر العالقات
بني لبن�ان مـــن جهة ،والســـعودية واإلمارات والبحرين
من جهة أخرى؛ بســـبب تصرحيات وزير اإلعالم اللبن�اين
ً
خبصوص األزمة اليمني�ة ،والذي استقال الحقا.
َّ
ويف ليبيـــ�ا ،فإنـــه برغـــم توقف الصراع املســـلح بني
األطراف املتن�ازعة على السلطة ،وتشكيل حكومة وحدة
ُ
وطنيـــ�ة مؤقتة برئاســـة عبـــد احلميد الد َب ْيبـــ�ة يف مارس
2021م ،اســـتمرت أزمة احلكم يف ظل استمرار االنقسام
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تلويح «حركة حماس» والفصائل الفلسطيني�ة يف قطاع
ًّ
غزة بالتصعيد ردا على مماطلة إســـرائي�ل يف رفع احلصار
عن القطاع وتب�اطؤ عملية إعادة اإلعمار.

ّ
وتعث توحيد َّ
الســـيايس،
املؤسسات السياسية ،وتأجيل
ُ
االنتخابات الرئاسية اليت كان من املقرر أن ترى يف ديسمرب
2021م؛ بســـبب اخلالف على قواعد تنظيمهـــا وأهلية
مرشحيها .ذلك ِم َّما وضع مصري عملية االنتقال السيايس
يف حالة مـــن الغموض ،مـــع احتمالية تفاقم االنقســـام
وعودة التوترات املســـلحة من جديـــد يف الفرتة القادمة.
ّ
وحـــى إذا َّتم إجراء االنتخابات يف مرحلة الحقة ســـيظل
ّ
حتديا ً
يمثل ًّ
كبريا،
إجناز عملية االنتقال الســـيايس يف ليبي�ا
يف ظل احتمالية عدم قبول األطراف اخلاسرة بنت�اجئها.
ويف تونـــس ،واجهت عملية االنتقال الســـيايس حتدياًّ
ّ
ً
ســـعيد يف  25يوليو 2021م،
صعبا ،مع قيام الرئيس قيس
بتجميـــد عمل الربلمان ورفع احلصانة عـــن نوابه ،وإقالة
احلكومة ،وتعطيل معظم مواد الدستور وإسناد جميع
االختصاصات التشـــريعية والتنفيذية إىل الرئيس .وقد
أتت هذه اإلجراءات يف إطار التوتر واخلالف بني األحزاب
ُ
والنخب السياســـية ،والتن�ازع على االختصاصات بني
رئيـــس اجلمهوريـــة ،من جهـــة ،والربلمان واحلكومة،
من جهة ثاني�ة .كما أتت يف ســـياق تفاقم املشكالت
االقتصادية واملعيشية يف ظل عجز احلكومات التونسية
ّ
تبن خطط تنموية َّ
املتعاقبة منذ عام 2011م عن
فعالة.
ووســـط ضغوط شـــعبي�ة محليـــة ومطالبات دولية
بتحديد ســـقف زمين للخروج مـــن الوضع االســـتثن�ايئ
املرتتب على إجراءات الرئيس ،جرى اإلعالن يف ديسمرب
2021م عن خريطة طريق للعملية السياسيةُّ ،
تنص على
مواصلـــة جتميد أعمال مجلـــس النواب إىل حني تنظيم
انتخابات جديدة ،وتنظيم «استشارة شعبي�ة افرتاضية»
عرب منصة إلكرتوني�ة ،بالزتامن مع تنظيم «استشـــارات
مباشـــرة» ،خالل الفرتة من ين�اير وحـــى مارس 2022م،
وتعيني جلنة تتوىل تأليف مختلف املقرتحات خبصوص

النظـــام الســـيايس والدســـتوري واالنتخـــايب ،وتنظيـــم
اســـتفتاء بشـــأن التعديـــات الدســـتورية يف  25يوليو
ً
2022م ،وصـــول إىل تنظيـــم انتخابـــات تشـــريعية َوفق
َّ
القوانـــن اجلديـــدة يف  17ديســـمرب 2022مْ .بيـــ�د أن هذا
يؤد إىل توقف احلراك
اإلعالن عـــن خريطة الطريق لم ِ
ً
املعارضة إلجراءات الرئيس ،فضل عن
السيايس للقوى
ِ
عودة االحتجاجات الشـــعبي�ة ذات الطابع االقتصادي
واالجتماعي .وذلك ِم َّما جيعل املوقف يف تونس يف املرحلة
ً
مرشـــحا حلالة من االحتقان وعدم االستقرار قد
القادمة
ُ
فض إىل انتفاضة شـــعبي�ة ،على ِغـــرار االنتفاضة اليت
ت ِ
أسقطت النظام السابق يف عام 2011م.
ويف الســـودان ،تأزم الوضع السيايس بشكل كبري
ْ
مع تفاقم اخلالفات بني املكوني املدين والعسكري،
الشريكان يف السلطة منذ إسقاط نظام عمر البشريِ ،م َّما
أدى إىل قيام اجليش يف  25أكتوبر 2021م ،بإنهاء الشراكة
السياســـية مع ائتلاف «قوى إعالن احلرية والتغيري»،
ً
ً
واالنفراد باحلكم ،لكنه تراجع الحقا نتيجة للضغوط
الشعبي�ة وضغوط الواليات املتحدة األمريكية ودول
َّ
االحتاد األورويب .وقد أسهمت عدة عوامل يف تفاقم التوتر
بني طريف السلطة العسكري واملدين ،من أهمها :اخلالف
ً
مرجعا
حول «الوثيقة الدســـتورية» اليت ُوضعت لتكون
ً
ومرشـــدا للحكم االنتقايل يف الســـودان بسبب بعض
اخلروقات ،إعادة هيكلة القوات املسلحة وإخضاعها
إلشـــراف اجلناح املدين ،واخلالف حول هيمنة اجلناح
اليســـاري وأربعة أحزاب سياســـية يف حكومة عبدهللا
حمدوك على السلطة وتهميش القوى السياسية األخرى،
وحول دور جلنة «إزالة التمكني» اليت مارســـت حملة
إقصاء كبرية ضد قوى سياسية واســـعة بدعوى صلتها
بالنظام السابق ،واخلالف حول التحقيق يف االنتهاكات
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اليت ارتكبتها القوات األمني�ة َّإبان املظاهرات الشـــعبي�ة
ضد النظام السابق ،وحول تســـليم الرئيس املخلوع عمر
البشري إىل املحكمة اجلنائي�ة الدولية ملحاكمته على جرائم
ُ
رتكبت خالل حرب دارفور.
احلرب اليت ا ِ
وعلى الرغم من عودة الشراكة السياسية بني طريف
الســـلطة ،قبـــل أن يعـــود حمـــدوك لتقديم اســـتقالته
ُ
مطلـــع 2022م ،يف إطار توازن قـــوى جديد يف العالقة بني
ٌ
َّ
العسكريني واملدنيني ،فإن األوضاع يف السودان مرشحة
لعـــدم االســـتقرار يف املرحلـــة القادمـــة؛ ً
نظرا الســـتمرار
ّ
ّ
والعســـكريني ،وبني املدنيني
املدنيني
اخلالفات بني
أنفسهم يف ظل انقســـام «قوى إعالن احلرية والتغيري»،
ِّ
واســـتمرار تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية ،وعدم
اختاذ إجراءات َّ
فعالة ملعاجلـــة التهميش الذي تعاين منه
ً
فضل عن عدم استكمال َّ
مؤسسات
مناطق األطراف،
املرحلـــة االنتقالية كاملجلـــس التشـــريعي ،ومفوضية
االنتخابات ،وغياب التوافق حول صيغة عملية واضحة
وجدول زمين إلجناز االنتقال السيايس.
 .3أزمات املياه كبواعث للتوتر يف املنطقة
برزت إىل الواجهة خالل عام 2021م أزمات املياه املحتدمة
يف منطقـــة الشـــرق األوســـط الـــي َّتت ُ
ســـم بمحدودية
مواردها من املياه العذبة ،وتواجه غالبي�ة دولها حتديات
شديدة الصعوبة تتعلق بتحقيق التوازن بني حجم املوارد
المائي�ة املحـــدود واالحتي�اج املزتايـــد إىل املياه العذبة .يف
ً
َّ
ُ
اقتســـام مياه األنهار املشرتكة قضية
هذا اإلطار ،مثل
ً
خالفية وباعثا للتوتر بني العديد من دول املنطقة.
www.rasanah-iiis.org

أ .أزمة املياه بني العراق وإيران:
حيتـــدم اخلالف بني العـــراق وإيران حول تقاســـم مياه
ّ
روافد نهر دجلـــة اليت تنبع من إيـــران يف ظل عدم وجود
ّ
إطار قانوين حيد ُد حصص البلدين .وتسعى احلكومة
العراقية إىل توقيـــع اتفاقية مع اجلانب اإليراين لتنظيم
تقاســـم مياه الراوفد املشـــركة ،ولتحقيق التعاون يف
ُ
أثن�اء فرتات الشـــح المايئ ،لكن دون جدوى؛ ِم َّما دفع
العراق إىل التلويح برفع دعوى ضد إيران أمام محكمة
العدل الدولية؛ بسبب قيامها ببن�اء العديد من السدود
الحتجاز ميـــاه روافد نهر دجلة ِم َّما تســـبب يف حدوث
نقص كبري يف حصة العراق من مياه النهر ،كما َّ
تسبب
يف حدوث مشاكل بيئي�ة واقتصادية كبرية .حيث اضطر
العراق إىل تقليص املساحات الزراعية للموسم الزراعي
ُ
(2022-2021م) إىل النصف بعد تفاقم أزمة املياه اليت
تشهدها البالد؛ بســـبب خفض إيران لتدفقات روافد
ُّ
تأثـــر العراق ُّ
بتغيات
نهر دجلـــة .وذلك بالزتامن مـــع
ٌ
مناخية كبرية نتج عنها ارتفاع حاد يف درجات احلرارة
واحتب�اس األمطار ،ما أدى إىل اخنفاض منســـوب املياه
ً
يف َ
تقريب�ا .ومن املتوقع
نهري دجلة والفرات إىل النصف
ًّ
أن تشكل قضية املياه محفزا للتوتر بني العراق وإيران يف
املســـتقبل ،يف ظل معاناة البلدين من فقر مايئ شـــديد،
وعجزهما عـــن حتقيق التوازن بني حجم املـــوارد المائي�ة
وعدد السكان واالحتي�اجات التنموية.
ب .أزمة املياه بني العراق وسوريا وتركيا:
َ
على مدى فرتة طويلة ،شهد ِملف اقتســـام مياه نهري
ً
دجلة والفرات بني العراق وســـوريا وتركيا ً
توترا شديدا،
لعدد من
حيث عارضت العراق وســـوريا إنشاء تركيا ٍ

الســـدود علـــى النهرين ضمن مشـــروع جنوب شـــرق
ً
أضرارا كبرية باحلقوق المائي�ة
األناضول ،والذي ُيلحق
ُ
لك ٍل من العـــراق وســـوريا .ويف ســـبتمرب 2021م ،جرى
اإلعالن عن ُّ
توصل العراق وتركيا (مع غياب ســـوريا
النشـــغالها بصراعهـــا الداخلي) إىل اتفـــاق جديد حول
ً
تقاســـم مياه َ
ُ
توزيعا
نهري دجلة والفرات ،بمـــا يضمن
ً
عـــادل للمياه ،حيث َّ
نـــص هـــذا االتفاق علـــى «زيادة
التدفقات المائي�ة َ
ُ
وتقاسم الضرر
لنهري دجلة والفرات،
ُ
يف فرتات الشح المايئ» .لكن ذلك ال يعين بالضرورة
انتهاء هذه األزمة يف ظل إحكام تركيا سيطرتها على
تدفقات مياه َ
نهري دجلة والفرات من خالل العديد من
السدود ،كسد إليسو ،وسد سيلفان على أحد الروافد
الرئيســـة لنهر دجلة واملخطـــط االنتهاء مـــن بن�ائه عام
2022م ،واســـتخدام هذه السيطرة كورقة ضغط على
العراق وسوريا لبعض القضايا ،كالقضية الكردية.
ج .أزمة املياه بني مصر والسودان وإثيوبي�ا:
أكملت أزمة ســـد النهضة ،بني مصر والســـودان من
جهـــة ،وإثيوبيـــ�ا مـــن جهة أخـــرى ،عامها العاشـــر دون
ُ
تسوية؛ حيث عجزت أطراف األزمة على مدى جوالت
ّ
التوصـــل إىل اتفـــاق قانوين ملزم
تفاوضية عديـــدة عن
ُّ
بشأن ملء وتشغيل ســـد النهضة ،حيقق مصالح الدول
الثالث وحيفـــظ احلقـــوق المائي�ة ملصر والســـودان ،يف
ظل رفض إثيوبي�ا لكافة األفكار واملبادرات اليت قدمتها
مصر والسودان لتســـوية األزمة ،وإصرارها على فرض
َ
ّ
املصب من خالل استكمال ملء
األمر الواقع على دولت
ّ
الســـد حت لو لم يتم التوصل التفاق علـــى قواعد امللء
ِّ
والتشـــغيل ،وهو ما رفضته مصر والســـودان لما يمثله
تهديد مباشر ألمنهما المايئ.
من
ٍ
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سادســـا :نحو مرحلـــة انتقاليـــة َّ
ســـم بالتقلب
تت ُ
ً
وعــدم اليقيــن

َّ
تعرض رئيس الوزراء العرايق مصطفى الكاظيم
فجـــر يـــوم األحـــد ( 07نوفمـــر 2021م) ،ملحاولة
َّ
اغتي�ال فاشلة ،بواسطة طائرات َّ
مسية ُمفخخة
حاولت استهداف ّ
مقر إقامته يف املنطقة اخلضراء
ذات التحصين�ات الكبرية يف بغداد ،حســـب بي�ان
خليـــة اإلعالم األمين العراقية .وتداولت وســـائل
إعـــام عراقية ً
صورا لســـقوط صـــاروخ من طراز
كاتيوشـــا استهدف مزنل الكاظيم يف التوقيت
َّ
ذاته .وحتدثت تقارير إعالمية عن نقل الكاظيم
يده اليمىن.
إىل املستشفى بعد إصابة
بســـيطة يف ُّ
ونشرت وكالة األنب�اء العراقية ً
صورا لتهشم بعض
جدران الســـور اخلاريج واألبواب الزجاجية ملزنل
الكاظـــي ،مع وقوع إصابات طفيفة يف صفوف
أفراد حمايت�ه.
ُ
ويف تغريـــدة لـــه على حســـابه يف موقـــع التواصل
َ
االجتماعي «تويرت» ،طمأن الكاظيم املواطنني
صحتهً ،
على َّ
داعيا إىل التهدئة وضبط النفس من
ِّ ً َّ
اجلميع ،مؤكدا أنه «مشروع فداء للعراق وشعب
ُ
َّ
العراق» ،وأن «صواريخ الغدر لن ت ِثبط عزيمته».
َ
ويف َّأول ظهور ُمتلفز له بعد احلادث ،كشـــف
َّ
َّ
«تعرض لعدوان جبان»...،
الكاظيم أن مزنله
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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تشـــر التفاعـــات السياســـية الـــي شـــهدتها منطقة
َّ
الشـــرق األوســـط خالل العـــام 2021م إىل أن املنطقة ال
تزال تمر بمرحلة انتقالية َّتت ُ
ســـم بالتقلب وعدم اليقني،
ّ
حيث انطوت بعـــض هذه التفاعالت على مؤشـــرات
لالستقرار ،كما على املستوى اإلقلييم ،يف ظل التوافق
َّ
النسيب وتراجع حدة التن�ازع واالستقطاب بني األطراف
ّ
الرئيســـة ،يف حني انطوى بعضها اآلخر على مؤشـــرات
َّ
والســـيما على مســـتوى التفاعالت
لعـــدم االســـتقرار،
الداخلية ،يف ظل استمرار الصراعات وأزمات احلكم يف
ً
بعض دول املنطقة .كما ُ
تشري تلك التفاعالت أيضا إىل
ّ
تغي نسيب يف طبيعة التن�افس اإلقلييم ومجاالته ّ
بتحوله
من الرتكزي على القضايا السياسية واإلســـراتيجية إىل
مزيد من الرتكزي على االعتب�ارات واملصالح االقتصادية،
وذلك يف ظل تزايد الضغوط والتحديات التنموية اليت
تواجهها غالبي�ة دول املنطقة ،وهو ما ّيت ُ
ضح من الطبيعة
االقتصادية للعديد من التكتالت اإلقليمية الناشئة.
ّ
أي من مؤشرات
ويف املرحلة القادمة ،ربما تتوقف غلبة ٍ
االستقرار أو عدم االستقرار يف املنطقة على مدى ترسيخ

محاولة اغتيال الكاظمي..
الدوافـــــــع والتداعيـــــات

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ويف الفـــرة القادمـــة ،تب�دو أزمات امليـــاه يف املنطقة
ملزيـــد مـــن التصاعـــد والتعقيد ،ســـواء على
مرشـــحة
ٍ
املســـتوى اإلقليـــي ،أو على املســـتوى املحلـــي للدول؛
ً
نتيجة لضعف كفاءة إدارة املوارد المائيـــ�ة ،واالفتقار
إىل إسرتاتيجيات شـــاملة َّ
وفعالة ملواجهة ظاهرة الفقر
المـــايئ يف املنطقـــة ،وعدم وجود منظور شـــامل وتعاوين
للتعامل مع قضايا اقتسام مياه األنهار املشرتكة ،على
حنو يأخد يف االعتب�ار مصالح جميع األطراف.
ٍ

التوافقات واملصاحلات اإلقليمية ،ومدى مساهمة هذه
تدفع َ
التوافقات يف بلورة إرادة جماعية قوية ُ
حنو تسوية
ٍ
الصراعات وتهدئة األزمات الداخلية املحتدمة يف العديد
مـــن دول املنطقة ،ومدى تعبري التكتالت االقتصادية
اجلديدة عـــن املصالـــح االقتصادية والتنموية األكرث
ً
ً
تكامل واألكرث شمول لدول اإلقليم يف مقابل املصالح
ًّ
ِّ
الذاتي�ة الضيقة اليت قد تشكل محفزا للتن�افس والتوتر.

اقــرأ أيضً ــا

تقريــر
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امللف األيديولوجي
يرصد املِلف األيديولوجي للعام 2021م التطورات الدينية واأليديولوجية،
املتعلقـ ــة بالنُخب الدينيـ ــة اإليرانية ،واحلوزة الشـ ــيعية ،وأثر تلك التطورات
والسياسي ،وعلى عالقة احلوزة بالشأن العام.
على املشهدين الديني
ّ
تطرق املِلف األيديولوجي في التقرير اإلستراتيجي للعام املاضي 2020م
وقد َّ
عددا
املهمة على مستوى احلوزة والدولة في إيران ،فتناول ً
إلى أبرز األحداث ّ
من القضايا على صعيد العالقات الدينية السياسية ،والس ّيما عالقة احلوزة
بالشـ ــأن العـ ــام ،مثل جهود النجف فـ ــي كبح النفوذ اإليراني ،وضبط سـ ــلوك
امليليشـ ــيات الوالئية .كذلك موقـ ــف النُخب الدينية في التعاطي مع جائحة
ُ
ـتهدف الوجود األمريكي في
تطرق للفتاوى الفقهية التي تسـ ـ
كورونـ ــاً ،
أيضـ ــا َّ
العراق ،وختم بقضية اإلصالح الديني ،وقلق السلطة اإليرانية منها
Rasanah
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نســـعى يف هذا ِامللف ،إىل رصد أبرز القضايا اليت ُطرحت
العام 2021م ،ذات األثر املستقبلي على املشهدين الديين
ُ
والســـيايس .مثل اخلالف القيم-النجفي الذي انعكس
َّ
يف عدة قضايا ديني�ة وسياســـية ،كتوظيف الفتوى يف

االنتخابات ،وزيارة بابا الفاتيكان للنجف واالستنكار
اإليـــراين للزيارة ،ومثل عالقة حركة طالبـــان بإيران من
ناحية أخرى.
ناحية ،وعموم اجلماعة الشيعية من
ٍ
كما حناول أن نضع إجابات للعديد من اإلشكاالت
والتساؤالت فيما يتعلق بهذه القضايا وأبعادها الديني�ة
والسياسية مثل ،ما هو انعكاس توظيف الدين والفتوى
من ِقبـــل رجال الدين املحســـوبني على الـــويل الفقيه يف
الشـــأن العـــام ويف العمليـــة االنتخابي�ة ومـــا يتعلق بها؟
ّ
وكذلك ما هو مصري االشتب�اك النجفي-اإليراين يف ظل
ّ
تزايد وتريته ،واتســـاع دائرة ِامللفات محل اخلالف؟ وما
هو مســـتقبل تموضع اجلماعة الشـــيعية يف أفغانستان
بعد وصول طالبان إىل ســـدة احلكم؟ واملوقف اإليراين
ِحيال ذلك.
ّأو ًل :عقدنة السياسة :رجال الدين واالنتخابات
َ
لم يتوان رجال الدين املحســـوبني علـــى والية الفقيه ،يف
ُ
توظيف كل األدوات الديني�ة :املذهبي�ة والفقهية يف سبي�ل
تعزيز شرعية النظام ،وتبرير أطروحاته السياسية.
 .1الفتوى يف مواجهة اخلصوم
قبل االنتخابات الرئاسية اإليراني�ة يونيو 2021م ،ظهرت
ٌ
ّ
دعوات سياسية ملقاطعة االنتخابات ،وبغض النظر عن
ُ
ّ
ّ
ّ
سيايس تكفله القوانني
صوابيتها السياسية ،فإنها حق
والدساتري الديمقراطية ،والذي أزعج النظام اإليراين من

ِّ
تلك الدعوات أنها خرجت من شباب غري متحزب(.)1
َ
فاســـتن�د إىل اخلطـــاب الديين ،بغيـــة حتجيـــم الظاهرة
َّ
بالدين ،فأكد رجل الدين أحمد علم الهدى ،إمام جمعة
َّ
مشهد ،أن من يدعو الناس لعدم املشاركة يف االنتخابات
ً ّ
حاجـــة إىل« :رئيس
«كافر» ،مؤكدا أن اإليرانيني يف
ٍ
جهادي ،يكون ُج ّل تفكريه ُم ًّ
نصبا على الناس ،ويســـتلهم
الدعم مـــن املجاهديـــن»( .)2وجعل أحمـــد خاتيم ،إمام
َ
جمعة طهران ،املشاركة يف االنتخابات الطريقة الوحيدة
ملواجهة العوملة األمريكية ،ووصف دعاة املقاطعة بأنهم
أعداء الشـــعب( .)3كما وجعل آية هللا جنيت أمني مجلس
ُ
صيانة الدستور ،االنتخابات من باب تعزيز أسس النظام
َ
َّ
اإلســـايم( .)4وعد رجال الدين ،الوالئيون ،االمتن�اع عن
املشاركة يف االنتخابات جريمة وخيانة ،وأوجبوا املشاركة
ّ
يف االنتخابـــاتّ ،
فصـــرح أحمد
وحرموا االمتنـــ�اع عنها،
ً
خاتيم ،خطيب جمعـــة طهران ،قائل« :هذا التصويت،
ً
بــــ نعم مرة أخـــرى لنظـــام اجلمهورية
يعـــي التصويت ِ
اإلسالمية اإليراني�ة ومن لم حيالفه احلظ يف قول نعم لهذا
َّ
النظام يف بداية الثورة ،فإن الثامن عشـــر من يونيو 2021
هو يـــوم جتديد بيعتهم للنظام اإلســـايم»( .)5يف الوقت
نفســـه ،يقول حـــايج مصطفى ممثل املرشـــد يف احلرس
ُ ُّ
وتعد
الثوري« :حنن حباجة إىل حكومة مطيعة للمرشد
ً
ّ
النظام األســـايس للمجتمع متعلقا باملرشـــد»( .)6فاحلل
ّ
إذن هو حكومة غري مستقلة ،بل مطيعة للمرشد يف كل

((( آرمان ملي ،مشارکت پایین یعنی عدممشروعیت! 11( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م3f94ssP/ly.bit//:https ،
((( خرب اونالين ،علم الهدی :کساین که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت یمکنن�د ،کافرند 21( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 29:ديسمرب 2021م2Rt454N/ly.bit//:https ،
((( خرب اونالين ،خاتیم :تنها روشی که یمتوان با جهانخواهی آمریکا مقابله کرد حضور در انتخابات است 07( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 01:ديسمرب 2021م3hawozm/ly.bit//:https ،
((( تسنيم ،آیت هللا جنتی :نامزدهای انتخابات از همین امروز درست سخن بگویند 05( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م2Sxqr5j/ly.bit//:https ،
((( انتخاب ،احمد خاتیم :رای دادن ،رأی «آری» مجدد به نظام جمهوری اسالیم است 04( ،..يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م3wUSA55/ly.bit//:https ،
((( عصر إيران ،نماینده ولی فقیه در سپاه :رئیس جمهوری یمخواهیم که سرباز محض والیت باشد 06( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع :ديسمرب يونيو 2021م3x6Op6t/ly.bit//:https ،
www.rasanah-iiis.org
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 .2التوظيف املضاد للدين
إذا كان املرشد ورجاله املقربون استعملوا الدين كأداة
ّ
سياسية لتسقيط خصومهم ،وتعزيز شرعيتهم ،وتمرير
وجهوا بنفس الســـاح،
االنتخابـــات لصاحلهم ،فإنهم ُو
ِ
َ
ّ
خامنيئ،
فانتقد آيـــة هللا محمـــود أمجد ،املرشـــد علـــي
واتهمه بـ «فرض اجلهل على اإليرانيني بهدف اســـتمرار
الديكتاتورية الديني�ة»( .)2تلك الديكتاتورية الديني�ة
َّ
اليت تمثلت يف عدم وجود« :أكـــر من صوت واحد يف
َّ
َّ ُ
االنتخابات صورية ،وأن كل
البالد»( .)3وعد يف رســـالته
ِ
َ
َّ
يشء بي�د املرشد« :الذنب الذي ال ُيغتفر هو أنك بالعصا
والبلطجـــة والزتوير جعلت عباد هللا عبي�دكَ ،
ومح ْوت
َ
ُّ
معىن هذه اجلمهورية ًّ
نهائي�ا ،وسدت طريق التنفس على
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ّ
يشء؛ وبالتـــايل فإن االنتخابات عمل صوري وتشـــريفي
فحسب ،وهو املعتمد عند فالسفة النظام اإليراين.
ولم يقف التســـييس والتوظيف الديين عند املراجع
وخطباء املســـاجد ،بل شمل املرشـــد علي خامنيئ نفسه،
ّ
ٌ
«واجب
الذي ذهب إىل أن املشـــاركة يف االنتخابات:
ً
«واجب عيين» وليست ً
ٌ
كفائي�ا،
واجبا
شرعي» ،وأنها
ً
ّ
()1
وأن مشاركة املرأة« :ليست منوطة بإجازة الزوج» .
ّ
ُ
وهنا مفارقة عجيب�ة ،فاملـــرأة املمنوعة من تول مناصب
ًّ
سياسيا ما
كثرية كرئاسة اجلمهورية وغريه ،يتم توظيفها
دام يف صالح النظام ،حىت ولو على حساب تفكك األسرة،
ٌ
بل هي دعوة للخالفات السياسية داخل املزنل الواحد.

َّ
ّ
أي ِّ
وسلطت ُج ً
هالء بال حياء على أرواح وممتلكات
حرية،
الشعبَّ ،
العزلة ،وأرعبت ُ
وهمشت العارفني يف ُ
العلماء،
َّ
َّ
َّ
ُ ّ
كل
وقللت من شأنهم ،يف حني أنه ال خيفى على أحد أن
ِّ
التفاصيل اجلزئي�ة والكلية -من شراء لقاح حىت اختي�ار
وزير واستجواب ووضع املظلومني حتت اإلقامة اجلربية-
مر ًة ُأخرى َ
ُك ّل هذا يف يدك ،تلعب َّ
أمام عدسات الكامريا
ُ
َ
دور الـــريء ،الـــذي يعظ عـــن الظلـــم واملظلومني»()4؛
وألمجد مواقف قديمة مناهضة للمرشـــد علي خامنيئ،
َ
فقد ّ
حمله مسؤولية إراقة الدماء منذ 2009م(.)5

ّ
مـــدريس حوزة قم» قد
ويف وقت آخر ،كانت «جمعية
هاجمت أمجد الذي يعيش منذ ســـنوات خـــارج إيران،
ووصفتـــه بأنه« :جاهل وخاريج ،..ســـاذج ومفلس وغري
ّ
َّ
مطيـــع لول األمـــر»( .)6وعد مديـــر احلوزات ،علي رضا
تصرحيات املرجع محمود أمجد ،ضد املرشـــد
األعـــرايف،
ِ

((( املرجع السابق.
َّ
َّ
ُ
((( رصانة ،آية هللا أمجد خلامنيئ :توقف عن االستخفاف باملواطنني وسلب حقوقهم ..وبرلماين :وعود مرشيح الرئاسة الكاذبة تصيب املجتمع باليأس 07( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 29:ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32IOKly ،
((( األناضول ،رجل دين إيراين  :خامنيئ مسؤول عن إراقة الدماء منذ 2009م 18( ،ديسمرب 2020م) ،تاريخ االطالع 28:ديسمرب 2021م3h0HwhG/ly.bit//:https ،
((( العربي�ة نت ،بسبب انتقاده خامنيئ ..حوزة قم عن مرجع إيراين« :جاهل» 20( ،ديسمرب 2020م) ،تاريخ االطالع 27:ديسمرب 2021م3qzDyQ5/ly.bit//:https ،
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((( ايسنا ،پاسخ حضرت آیت هللا خامنه ای به برخی سواالت درباره انتخابات 06( ،يونيو 2021م) 28 ،ديسمرب 2021م3fY7cuF/ly.bit//:https ،

((( حفريات ،مرجعية إيراني�ة حترم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ...لماذا؟ 06( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 29:ديسمرب 2021م3juQ1Dr/ly.bit//:https ،
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ّ
األعلى ،بأنها« :وقاحة لن تمر مرور الكـــرام»( ،)1وقال
األعرايف« :تصرحيات املرجع أمجـــد تتعارض مع األوامر
اإللهية ،وعليه أن ينتظر العقاب اإللهي»(.)2
َ
ّ
ومجمـــل القـــول :إن النظـــام اإليـــراين لم يتـــوان عن
ّ
السياسية ،من أجل
استخدام الدين ،وتوظيفه يف معاركه
تعزيز شرعيت�ه ،وتسقيط خصومه ،حىت ولو كان ذلك
التوظيف على حساب ســـمعة املذهب ،أو هيب�ة رجال
الدين ،أو على حســـاب احلقيقة العلميـــة والتاريخية؛
ّ
وبالتايل فإن النظام ال تعني�ه ســـوى مصاحله السياســـية
ًّ
مطية لذلك.
الضيقة ،مع اختاذ الدين
ثانيا :الصراع النجفي اإليراني وانعكاساته السياسية
ً
ً
ّ
ُ
يب�دو اخلالف النجفي اإليراين عميقا ،ويتخذ مستويات
ديني�ة وسياسية ،فالنجف تســـعى حلفظ إرثها الفقهي
ّ
ّ
واألصويل وقراءتها الديني�ة ،ورؤيتها السياســـيةْ ،بي�د أن
طهران تريد استالب مكانة النجف لصالح سلطة الويل
ّ
ّ
كل ّ
قم والئيـــ�ة ،فال يزال
الفقيه .مع املالحظة أن ليس
ّ
مراجع يف قلب قـــم ضد والية الفقيهْ ،بيـــ�د أنهم واقعون
ّ ََ
وعنت�ه؛ ِم َّما أفقدهم القدرة
حتت ســـلطة النظام اإليراين،
على التعبري أو املعارضة ،وإال تعرضوا للبطش والتنكيل،
ّ
دون محاكمات عادلة وشفافة .يف املقابل ترى النجف أن
استقاللية احلوزة عن السلطة السياسية مسألة مركزية
ُ
وتتيح لها مساحات من املناورة
وتاريخية بالنســـبة لها،
ّ
والنأي بالنفـــس عن الضغوط واإلمالءات ،خبالف قم

اليت وقعت حتت وطأة النظام اإليراين منذ العام 1979م،
ِم َّما أفقدها االستقاللية والقدرة على املناورة.
 .1االنتخابات العراقية بني النجف ّ
وقم
يكتف رجال الدين «املحسوبني على والية الفقيه»،
لم ِ
توظيف الديـــن ،أو توجيـــه الفتوى إىل الداخـــل اإليراين
ً
فقط ،بل أيضا خارج احلدود ،ففي االنتخابات الربلماني�ة
العراقية ،وقفت إيران بكل قوة خلف القوى السياســـية
املقربة منها ،واألذرع السياســـية للميليشيات املدعومة
منها ،وأصدر آية هللا كاظم احلائـــري يف أكتوبر 2021م،
ُ
«كل َمن يدعو
فتوى بتحريم إعطاء الصوت أو تأيي�د:
لبقاء قوات االحتـــال على أرض العـــراق ،أو ال يدعو إىل
إخراجها»َّ .
ُ
ينصب العداء
وحرم كذلك انتخاب« :من
ُ
ّ
يســـتت حتت دعاوى دمج
الشعيب ،أو من
لقوى احلشـــد
ِ
احلشـــد مع القوات األمني�ة لتضعيفه أو تمييعه؛ سعياً
وراء إرضـــاء األجانب األعداء والفاســـدين»( .)3وكان
ُ
َّ
احلائري يســـتهدف النجف بفتـــواه ،ذلك أن النجف
الشعيب يف َّ
تطالب ً
ّ
املؤسسات األمني�ة
دوما بدمج احلشد
الرســـمية ،وهو مـــا يرفضـــه اإليرانيون ،وميليشـــياتهم
ّ
احلائري ،من املؤمنني بوالية الفقيه
املســـلحة .وهو ،أي
ّ
ّ
وم َّمن يرفضون تعدد «الواليات» بتعدد الفقهاء
املطلقةِ ،
َّ
ّ
ّ
ُ
وتعدد البلدان ،ألن« :املصلحة اإلسالمية العليا تقتيض
بالدرجة األوىل وحدة الوالية مع اإلمكان»( ،)4ويرفض
()5
املراجع الذين أفتوا
نظرية «شورى الفقهاء»  ،وكان من ِ

((( إرم نيوز ،بعد هجومه ضد خامنيئ ..احلوزة الشيعية اإليراني�ة تتهم املرجع محمود أمجد بـ»العمالة» 20( ،ديسمرب 2020م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م3mJyYOt/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
((( وكالة أنب�اء احلوزة :آية هللا السيد كاظم احلائري يصدر فتوى بتحريم انتخاب الكتل اليت تعادي احلشد وتدعو إىل حله أو دمجه 02( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 29:ديسمرب 2021م3bzav8V/ly.bit//:https ،
((( موقع احلائري ،مسائل يف والية الفقيه( ،د.ت) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م2ZI130k/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
www.rasanah-iiis.org
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 .2النجف والفاتيكان :القلق اإليراين
يف إطار الصـــراع اإليراين-النجفي ،وســـعي اإليرانيني إىل
َّ
حتجيم النجف ،فقد تملكهم القلق إزاء زيارة بابا الفاتيكان
إىل النجف يف مارس 2021م ،ولقائه آية هللا السيستاين.
َّ
ورأت إيران أن انفتاح النجف علـــى العالم اخلاريج،
ً
ّ
ّ
والســـيما الفاتيكان ،جيعلها ممثل
الدوليني
والفاعلني
ّ
للجماعة الشيعية على حساب «الويل الفقيه» ،ويسمح
لها بالتضخـــم ،وتعزيز الشـــرعية الداخلية بني حواضن
َّ
للســـلم
التقليـــد ،وتظهرهـــا بمظهر املؤسســـة الداعية ِ
واحلوار ،على حساب إيران غري املؤمنة باحلوار ،والداعمة
للميليشيات.
ُ
َّ
ظهر ذلك القلق اإليراين يف عدة تصرحيات لرجال دين
إيرانيـــن ،أو والئيـــن عراقيني محســـوبني على طهران،
ّ
َّ
العســـكري،
فصرح القيادي يف كتائب حزب هللا أبو علي
لَّ
ً
ً
كثريا بزيارة بابا
منتقدا تلك الزيارة« :جيب أ نتفاءل
ً
ٌ
ً
الفاتيكان ،وأنه سيجعل ديارنا بردا وســـاما ،فحري به
أن يصلح دولته اليت ال تزيد مســـاحتها عن مساحة قطاع
من قطاعات مدين�ة الصدر يف بغداد ،قبل أن يصلح ديار
ُ
َّ
غريه»( .)5ثم شكك يف مبدأ «حوار األديان» برمته(.)6
ّ
لكن مقتدى الصدر بـــارك الزيـــارة ،ورد على تلك
ً
َّ
التصرحيات الوالئي�ة ،قائـــا« :وصلين أن هناك بعض
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((( راجع :تقرير احلالة اإليراني�ة( ،يونيو 2020م)( ،السعودية :معهد رصانة) ،ص.7-6
((( موقع آية هللا السيستاين ،البي�انات الصادرة ،بي�ان مكتب�ه حول االنتخابات الني�ابي�ة يف العراق 29( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 27:ديسمرب 2021م3BjJf8z/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
((( املرجع نفسه.
((( آر يت بالعريب ،العراق« ..كتائب حزب هللا» تهاجم البابا :حنذر مما حياك بواجهة حوار األديان 03( ،مارس 2021م) ،تاريخ االطالع 04:ديسمرب 2021م388iEQm/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
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بوجوب اســـتهداف الوجود األمريكي يف العراق ،حتت أي
عنوان ،وشرعنوا عمل امليليشيات والفصائل املسلحة(.)1
يف املقابل ،لم تت�دخل النجف يف االنتخابات الرئاسية
ّ
اإليراني�ة ،رغم َّأن النجف ًّ
عمليا ختالف والية الفقيه ،فهي
تؤمن ِبـ «الدولة الدستورية» يف فرتة غياب «املعصوم»،
واكتفت يف االنتخابات الربلمانيـــ�ة العراقيـــة بإصدار
ّ
بي ٍ�ان حثت فيه املواطنني على املشاركة يف االنتخابات
ْ
ُ
الربلماني�ة اخلامسة ،واليت وإن ْلم تكن مثاليةَ ،وفق رؤية
املرجعية ،إ لَّ َّأنها ُ
تمنع الســـين�اريوهات األشد ً
سوءا(.)2
ُ
وتلك السين�اريوهات األشد ً
تكمن يف التدخالت
سوءا
ّ
اإليراني�ة ،وترك الســـاحة أمام وكالء إيران للسيطرة على
مقاليد األمور يف العراق ،أو التأثري على اســـتقالل العراق
وسيادته؛ وبالتايل التأثري على املرجعية النجفية بوصفها
املرجعية ّ
األم والتاريخية للشيعة يف العالم.
واكتفت املرجعية النجفية بالكليات ،دون الدخول
ً
أســـماء محددة
يف تفاصيل العملية االنتخابي�ة ،فلم حتدد
إشارة
النتخابها ،ونصحت بعدم انتخاب الفاســـدين ،يف
ٍ
ضمنيـــ�ة إىل األذرع اإليرانيـــ�ة يف العراق( .)3وإذا كانت
ُ
النجف تؤمن بالدولة الوطني�ة الدستورية ،يف ظل غياب
املعصوم ،وإذا كانت ال تت�دخل يف الشأن اإليراين ،فإنها
لَّ
يف املقابـــل تطلب من اآلخر أ يت�دخل يف الشـــأن العرايق؛
ّ
َّ
ولذا فقد ركزت على مســـألة «السيادة» ،وحذرت من

محاوالت بعض اجلهات الداخلية رهن السيادة العراقية
للقرار اخلاريج ،يف إشارة إىل الدور اإليراين(.)4
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َّ
املعارضني لزيارة البابا ،..فأقول :إن االنفتاح على األديان
ٌ
ٌ
مرحب بها ،وقلوبن�ا قبل
أمر مستحســـن ،وزيارته للعراق
ٌ
مفتوحة لـــهّ .)1(»..
أبوابنـــ�ا
وصرح إمام جمعة مشـــهد،
علم الهدى ،أن زيارة البابا للنجف ،تأيت يف سياق محاولة
َ
استقطاب الشيعة وتقسيمهم إىل:
االستكبار العاليم
شيعي علماين ،ال عالقة له بالقضايا االجتماعية وال يفكر
بالسياســـة واإلدارة ،وشيعي ســـيايس ثوري(ُ .)2ثم ّات َ
هم
رسميا بأنه يف ّ
ًّ
ُ
مهمة أمريكية« :كان
علم الهدى البابا
َّ
لدى البابا مهمة أمريكية هنا ألنه كان يعلم أن مصدر
املواجهة مع أمريكا هو املرجعية الشـــيعية»( .)3وأرجع
جلوء األمريكان إىل البابا بسبب فشلهم يف التعامل مع
ً
ُ
اإليرانيـــن( .)4ثـــم انتقد النجف صراحـــة ،وطلب منها
ُ ّ
أن تنتقد البابا ،وتذكـــره بذحب املســـيحيني العراقيني يف
محافظة نينوى وتدمري كنائسهم(.)5
َّ
ومجمل القول :إن اخلالف اإليراين-النجفي ،يتضخم
ً
يوما بعد يوم ،ويتخذ مسارات بعيدة عن املسائل الفقهية
واألصوليـــة الفنيـــ�ة والدقيقة ،لصالح عقدنة املســـائل
الظنيـــ�ة ،وتســـييس الديـــن من ِقبـــل اإليرانيـــن ،بغية
ّ
الهيمنة على النجف ،لصالح سلطة «الول الفقيه».

ً
ثالثا :حركة طالبان واجلماعة الشيعية:
ّ
الترقب اإليراني
عندما سيطرت حركة طالبان على كابول يف أغسطس
ٌ
َّ
2021م ،ســـادت إيران حالة من القلق والرتقب ،ذلك أن
ً
متوترا يف مراحل
تاريخ العالقات بني إيران وطالبان ،كان
كثرية ،رغم وجود قنوات دبلوماســـية بني الطرفني يف
َّ
أغلب األحيان ،فإن الصراع بني الطرفني بدهي؛ الختالف
القراءة الديني�ة ،واملذهبي�ة ،ووجود عداوات تاريخية.
 .1املوقف اإليراين واجلماعة الشيعية
ُ
َّ
قبي�ل وصول طالبان إىل سدة احلكم ،كان ثمة مغازالت
إيرانيـــ�ة للحركة ،فقد جاءت إحدى افتت�احيات صحيفة
«كيهان» يف شهر يونيو 2021م ،لتقول ّإنه ال وجود ّ
ألي
أخبار عن جرائم مروعة ،لطالبان ،أو شبيهة بما قامت به
ٍ
ّ
داعش يف العـــراق ،وذكرت الصحيفة أن طالبان أعلنت
أنه« :ال شأن لها بالشيعة األفغان»(.)6
ويف أغســـطس ،وبعد استيلاء طالبان على احلكم،
َّ
ّ
صرح املرشـــد علـــي خامنيئ بقولـــه« :إن إيران ســـتدعم
أفغانستان مهما كانت الظروف»( .)7ويف رسالة يب�دو
أنهـــا للمعرتضني على العالقـــات اإليراني�ة-الطالباني�ة،

قال خامنيئ« :حنن ندعم دولة أفغانستان ،فاحلكومات
تأيت وتذهب ،ولكن األمة األفغاني�ة باقية»( .)8وتن ً
�اغما
مع السياســـة اإليراني�ة ،قال املتحدث باســـم كتائب
َّ
حزب هللا العرايق« :إن ســـيطرة طالبان على أفغانستان
هي هزيمة كبرية ألمريكا ونفوذهـــا يف منطقة آســـيا
الوســـطى»( .)9وعن قبول حكـــم طالبان قـــالُ :
«ي َعد
قبول حكم طالبان اختي َ�ار الشـــعب األفغاين ،وحنن حنرتم
لَّ
لَّ
ّ
ً
ِخيارهم بشـــرط أ يشـــكل تهديدا جلريانه وأ يتبن
أيديولوجية تكفريية إقصائي�ة»(.)10
لكن «اإلصالحيني» اإليرانيـــن يرفضون التقارب
بني طهـــران وطالبان ،ورفضوا ما ســـموه ِبـــ «اإلســـام
الطالبـــاين» ،وانتقـــد الرئيس الســـابق محمـــد خاتيم،
الرباجماتيـــ�ة اإليرانيـــ�ة يف التعامـــل مـــع طالبـــان علـــى
حســـاب حقـــوق اإلنســـان ،وغيـــاب الديمقراطيـــة،
ّ
التشيع!(.)11
ومناهضة
َّ
لكن يب�دو أن اإليرانيني يدركون اختالف طالبان
عن تنظيم الدولة «داعش»؛ كونها حركـــة محلية غري
عاملية ،وماتريدية صوفية وليســـت «سلفية جهادية»،
َّ
مع إدراكهم كذلك أن تقليدية احلركة وتشبعها بالرتاث
ً
وتمســـكها به ،جيعلها عصية علـــى االخـــراق اإليراين،

((( مقتدى الصدر ،تغريدة على حسابه الرسيم على تويرت 13( ،فرباير 2021م) ،تاريخ االطالع 02:ديسمرب 2021م3szYfv4/ly.bit//:https ،
((( خرب اونالين ،واکنش علم الهدی به دیدار پاپ و آیتهللا سیستاین /پاپ یک ماموریت آمریکایی داشت 12( ،مارس 2021م) ،تاريخ االطالع 01:ديسمرب 2021م2OLqloz/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
((( املرجع نفسه.
((( املرجع نفسه.
((( عصر إيران ،کیهان :طالبان تغییر رویه داده و دیگر سر نیمبرد! 26( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 28:ديسمرب 2021م3mV2UIH/ly.bit//:https ،
(7) Eurasiareview, Ayatollah Khamenei Says Iran Supports Afghan Nation In All Circumstances, August 29, 2021. https://bit.ly/2XWNxoD
(8) Eurasiareview, Ayatollah Khamenei Says Iran Supports Afghan Nation In All Circumstances, August 29, 2021. https://bit.ly/2XWNxoD
(9) Al-monitor, Taliban victory inspires pro-Iran militias in Iraq, August 31, 2021, https://bit.ly/3m8etdj
( ((1املرجع السابق.
( ((1خرب اون الين ،خاتیم یک پیام جدید صادر کرد 04( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 29:ديسمرب 2021م3DGMrgW/ly.bit//:https ،
www.rasanah-iiis.org
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 .2طالبان ورسائل التطمني
ســـعت طالبان إىل تطمني اجلماعة الشيعية يف الداخل
ً
واخلارج إثر استيلائها على احلكم ،وأصدرت بي�انا يوم
ٌ
 13أغســـطس ،جاء فيه ٌ
عفو عام عـــن اجلميع ،وتطمني
لكل الناس بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهـــم( .)7على
أرض الواقع ،قامت عناصر من طالبان باملشـــاركة يف
أحـــد املجالـــس احلســـيني�ة ،وطمأنت عموم الشـــيعة،
ٌّ
قيادي يف طالبان حبماية املواكب احلسيني�ة وعدم
وأمر

Rasanah

((( وكالة أنب�اء مهر ،سردار قآآین :همه اقوام افغانستان باید در اداره کشورشان سهیم باشند 07( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م3zQ1uCB/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
(3) iraninternational, Iran’s Quds Chief Says Afghanistan Must Not Spark Sunni-Shia Conflict, , 07 Sep 2021. https://bit.ly/3tqXZ3e
((( وكالة تسنيم ،واکنش لشکر فاطمیون به ادعای رسانههای سعودی درباره حبران جاری أفغانستان 12( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 30:ديسمرب 2021م3iJtHF9/ly.bit//:https ،
َ
((( أفابريــس ،بیانیــه رییــس کل مرکــز تبیــان پیرامــون حرکتهــای اعــرایض اخیــر ضــد طالبــان بــه خصــوص در ایــران؛ حرکتهــای اعــرایض علیــه طالبــان ،قابــل حمایــت یــا نیازمنــد نصیحــت و ســپس مخالفــت؟ ۲۹( ،ا َســد
۱۴۰۰ه.ش) ،تاريــخ االطــاع 30:ديســمرب 2021م3mIg4s3/ly.bit//:https ،
((( املرجع السابق.
((( اخبار اون الين ،بیانیه مهم طالبان خطاب به مردم و همسایگان در یپ سقوط شهرهای بزرگ أفغانستان 13( ،أغسطس 2021م )،تاريخ االطالع 28:ديسمرب 2021م3lX78yR/ly.bit//:https ،
((( القدس العريب ،شيعة أفغانستان حييون عاشوراء وطالبان تتعهد حبمايتهم 18( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 31:ديسمرب 2021م3sZakva/ly.bit//:https ،
((( آر يت بالعريب ،السفري الرويس يف أفغانستان« :طالبان» اختذت خطوات مشجعة حبق الطائفة الشيعية وبدأت حبمايتهم 25( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 28:ديسمرب 2021م3t8Lkll/ly.bit//:https ،
( ((1القدس العريب ،شيعة أفغانستان حييون عاشوراء وطالبان تتعهد حبمايتهم ،مرجع سابق.
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فانتهـــج اإليرانيـــون إســـراتيجية الرباجماتيـــ�ة ،وحتقيق
واقعا؛ ولذا ّ
أمرا ً
املصالح املتب�ادلة كونها ً
صرح قائد فيلق
ً
َّ
القدس العميد قآاين ،قائل« :إن ما يهمنا يف أفغانســـتان
لَّ
ٌ
أ يؤذي أحد أمن إيران ،خطة أمريكا تقـــوم على جعل
يَّ
إيران تشتبك مع العالم السين ،ولذلك يتع على إيران
لَّ
العمل على النحو الذي ال يضر بأمنها ،وأ تصل أمريكا
َّ َّ
إىل أهدافهـــا»( .)1وأكد أن لشـــيعة أفغانســـتان أهمية
ّ
بالغة بالنســـبة إليران« :وحتـــاول طهران حـــل موضوع
أفغانستان بغري احلرب ،وأن تشارك كافة القوميات
يف إدارة أفغانستان»(.)2
وانتقد «إصالحيون» هذه التصرحياتِ ،م َّما دفع وكالة
أنب�اء «فـــارس» املقربة من احلرس الثـــوري ،إىل التعليق
َّ
ً
والرد على تلك االنتقادات بالقول« :إن حشدا أقل من
 15ألف عنصر من لـــواء فاطميون ملحاربة مجموعة تزيد
عن مئة ألف عنصر من طالبان ،هو ٌ
أمر غري قابل للتطبيق
ً
ً
ً
ً
ا-سني�ا أوسع نطاقا»(.)3
شيعي
صراعا
ويمكنه أن يشعل
َّ
َّ
وكأن الصحيفة تريد أن تقول :إن اخلالفات موجودة مع
طالبان لكن الواقع األفغاين يمنـــع اإليرانيني من دخول

حرب مفتوحة مع طالبان؛ ً
نظرا لعدم تكافؤ القوة على
األرض ،بني املوالني إليران وعناصر احلركة.
ُ
ُ َ
تعامـــل الشـــيعة األفغان مـــع الواقـــع اجلديد
ولـــذا
ً ً
براجماتي�ا أيضا ،فبعد ســـيطرة طالبان على كابول نفى
َّ
فيلق فاطميون يف بي ٍ�ان أصدره يوم  12أغســـطس ما تردد
عن تقديم مقرتح اســـتفادة احلكومة األفغاني�ة من قواته
ملواجهـــة طالبـــان( ،)4وأصدر «حجة اإلســـام» ســـيد
ً
عيىس حســـيين مزاري ،بي�انا عـــارض فيه االحتجاجات
املناهضـــة لطالبان يف إيـــران( ،)5ونفى األخبـــار اليت تفيد
بوقوع انتهاكات ضد الشيعة يف أفغانســـتان من ِقبل
عناصر طالبان(.)6

ُّ
التعرض لها ،مع عدم إســـاءة املواكـــب لرموز املذهب
َّ
«اخلطوات
السين( .)8وعد السفري الرويس يف أفغانستان:
ِ
األوىل اليت اختذتها حركة طالبان جتاه الطائفة الشيعية يف
البالد ُمشجعة»( ،)9ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن
تمثال ألحد رموز الشيعة يف أفغانستان ،وأعادت
تهديم
ٍ
َّ
()10
رايات املواكب احلسيني�ة اليت مزقها بعض عناصرها .
ويدل ذلك على تعلم احلركة من جتاربها السابقة،
َّ
ّ
تســـب ُب
وفتح جبهات صراع
فتجنبت عـــداوة إيـــرانِ ،
عـــداوات إقليمية ودوليـــة ،ويف نفس الوقت ،حتاول
لها
ٍ
احلركة تهدئة اجلماعة الشيعية األفغاني�ة ،وإدراجهم يف
مشروع الدولة.
ومجمـــل القـــول :إنه من املرجح أن تســـتمر حركة
طالبان يف عقالنيتها جتاه اجلماعة الشـــيعية؛ النشغالها
بعدوها اإلسرتاتييج ّ
األول تنظيم الدولة بوالية خراسان،
ّ
الذي جيعل الشـــيعة يف محل استهدافه كأولوية ديني�ة
َّ
وسياسية؛ وبالتايل ،فإن احلركة كي تتفادى احلرج الدويل
ٌ
واإلقلييم ملزمة بالدفاع عن مصالح اجلماعة الشـــيعية
ّ
والسيما الشـــعائرية والعبادية ،مع بعض الضوابط اليت
ّ
حترص عليها احلركة .وكذلك ألن احلركة ال تريد فتح
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جبهة صراع مع إيران ومع املجموعات الشيعية الداخلية
داع واقعي يفرض نفســـه .أما خبصوص
املوالية لها ،دون ٍ
ًّ
ًّ
الشـــيعة ،فإنهم يتعاملون واقعيا وبراجماتي�ا مع احلركة،
ويســـعون حلفظ مصاحلهم ،واالستفادة من مراجعات
احلركة وتراجعها عن إرثها العملي القديم.
خامتة :مستقبل اخلالف الشيعي
والعالقات مع طالبان
ٌ
ٌ
َّ
ُ
يمكن القول :إن النجف قلقة من
خالصة لما ســـبق،

توســـع النفوذ اإليراين الســـيايس والديين والعســـكري
ّ
جهد لكبح هذا
امليليشـــيايت يف العراق ،وتســـعى بكل ٍ
التمـــدد ،ومحاولـــة اإلبقـــاء علـــى نفوذهـــا التارييخ بني
َّ
حواضن التقليد الشـــيعيةْ .بي�د أن إيران تسعى لضرب
النجف ،والتشكيك يف بعض نشاطاتها كما فعلت يف
زيارة بابا الفاتيكان ،أو حـــى مجابهتهـــا يف ُل ّ
ب نفوذها
الفتووي اخلالص يف الشأن العرايق ،كما فعلت يف مسألة
االنتخابات الربلماني�ة العراقية .فالتوظيف اإليراين للدين
واستغالله بغية حتقيق املصالح اإليراني�ة وهيمنة سلطة
ّ
الول الفقيـــه على عموم اجلماعة الشـــيعية ،لم ينحصر
َّ
داخل احلـــدود اإليرانيـــ�ة إذن ،وإنما تعداهـــا إىل اخلارج
ليشمل أفغانستان والعراق.
ًّ
أفغاني�ا ،حاولت إيـــران واجلماعة الشـــيعية التعامل
برباجماتي�ة مع حركة طالبان؛ إلدراك اإليرانيني أنهم أمام
ٌ
ّ
أصويل ،له باع يف احلرب «املقدسة» ضد
طرف تقليدي
ٌ
ٌ
ُ
باحليوية واخلربة ،ومشحونة
األمريكان ،وعناصره مليئ�ة
ِ
ِّ
َّ
بالعقيدة الســـني�ة ،الماتريديةِ ،ممـــا يصعب على إيران
مفتوحة معهم.
جبهة
مواجهتهم أو خلق
ٍ
ٍ
ْ
ّ ْ
ُ
ويمكن اخلروج بنتيجتي مهمتي يف هذا الســـياق،
األوىل :بقاء الصراع النجفي-اإليـــراين حول والية الفقيه
www.rasanah-iiis.org

ً
ً
عموما،
خصوصا واإلساليم
ونفوذه يف العالم الشـــيعي
ُ
ّ
طرف عن
وليس من الوارد على املدى القريب تن�ازل أي ٍ
إخضاعا تاماً
ً
فكره وفلســـفته الكلية ،فاإليرانيون يريدون
للنجف ونزولها حتت عباءة الويل الفقيه ،بوصف ما للويل
ووالية على عموم املسلمني،
وهيمنة،
ســـلطة
الفقيه من
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
حد سواء.
ال تنحصر حبدود ،وتشمل الفقهاء والعامة على ٍ
بغلبة أحـــد الفريقني أو
وربما ينحســـم هذا الصـــراع
ِ
َّ
ُ
معالمـــه يف فرتة خليفـــة آية هللا السيســـتاين يف
تتحـــدد
َّ
النجف ،واملرشد علي خامنيئ يف إيران ،وهو عني ما توقعه
التقرير العام المايض.
والثاني�ة :أنه من املرجح بقاء العالقات بني طالبان من
َّ
جانب آخر محل هدوء ،ومسار
جانب وإيران والشيعة من
ٍ
تفاوض ،مع بعض الزناعات أو اخلالفات اليت قد حتدث
بني الفين ِ�ة واألخرى؛ بسبب اخلالف املذهيب والسيايس
ً
أصـــا بني الطرفني .لكن عوامل كثرية ُ
حتول دون
املوجود
ٌّ
ّ
حاجة متب�ادلة إىل
تفجر األوضاع بينهما ،فكل منهما يف
ٍ
ُّ
اآلخر ،وكالهما يسعى للتخلص من الوجود األمريكي،
ُّ
وكذلك التخلص من تنظيم الدولة داعش.

اقــرأ أيضً ــا

تقريــر

إلغاء منصب املفتي
يف سوريا ..السياقات
واألبعاد

ً
ّ
ال ينفـــك الديـــن ،عـــادة ،عن الشـــرعية يف
املمارســـة السياسية ،فالســـلطة السياسية
تدرك موقـــع الديـــن بالنســـبة إىل الناس،
ً
وكذلك تدرك جماعات املعارضة ،عنيفة
كانت أو غري عنيفة ،مركزية اإلفتاء يف العقل
اجلمعي لدى ّ
العامة.
يف هذا السياق ،يمكن إدراك أبعاد املرسوم
التشـــريعي الذي أصدره الرئيس الســـوري
بشار األسد ،والذي ألغى بمقتضاه منصب
َّ
فنـــص علـــى إلغاء
«مفـــي اجلمهوريـــة»،
ُ ِّ
المادة رقم  35من القانون املنظم لعمل وزارة
ســـى بموجبها املفيت ّ
األوقاف ،اليت ُي َّ
العام
ِ
َّ
للجمهورية ،وعزز يف الوقت ذاته صالحيات
ّ
فقهي ضمن وزارة األوقاف...
مجلس
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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امللــف السياســي
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شــــكَّ َلت سـ ــيطر ُة «احملافظني» على البرملان اإليراني بعد اإلقصاء اجلماعي
لإلصالحيـ ــن ُقبيـ ــل االنتخابات البرملانيةُ ،ثم دخولهم في صراعات شـ ــديدة
أهم
مـ ــع الرئيس السـ ــابق حسـ ــن روحاني ،وتهديدهـ ــم له بالعـ ــزل واحملاكمةَّ ،
األحـ ــداث التـ ــي شـ ــهدتها السـ ــاحة اإليرانيـ ــة فـ ــي 2020م .وتوقَّ ـ ــع التقريـ ــر
اإلسـ ــتراتيجي للمعهـ ــد الدولي للدراسـ ــات اإليرانية (رصانـ ــة) في 2020م أن
يستمر الضغط على حكومة روحاني خالل 2021م لتشويه صورة منافسيهم
َّ
«اإلصالحيـ ــن» ،فضـ ـ ًـا عن اسـ ــتخدام «التيار احملافظ» لكل الس ـ ـ ُبل من أجل
مارس
الفـ ــوز باالنتخابـ ــات الرئاسـ ــية ،وهذا ما حـ ــدث بالفعل فـ ــي 2021م ،إذ
َ
«احملافظـ ــون» أقصى الضغـ ــوط على حكومة روحاني فـ ــي عامها األخير ،ولم
تتوقف مطاردتهم له حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية
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ويف ما يتعلق خبطط «املحافظني» للســـيطرة على مراكز
ُصنـــع القـــرار بالنظـــام اإليـــراين ،فقد اضطلـــع مجلس
صيانة الدستور واألجهزة األمني�ة بأكرب عملية لهندسة
االنتخابات الرئاســـية يف تاريخ االنتخابات اليت أجرتها
إيران منذ 1979م ،لصالح إبراهيم رئييس؛ كونه املرشح
املفضـــل للمرشـــد و«املتشـــددين» .ومن هـــذا املنطلق
َّ َ
سنحاول يف هذا التقرير تقديم قراءة للقضايا اليت شكلت
ّ
التطورات السياسية يف إيران خالل عام 2021م ،ويف
أبرز
نهاية التقرير سوف نتطرق إىل مستقبل الوضع السيايس
يف إيران يف ضوء سيطرة «املحافظني» على املشهد.
ّأو ًل :حكومــــة روحاني يف عامهــــا األخير تتعرض
ملزيد من التضييق
ٍ
َ
حاول الرئيس اإليراين الســـابق حســـن روحاين إنهاء العام

األخري لواليت�ه الرئاسية بهدوء ومن دون صدام وتوترات
مع خصومـــه السياســـيني يف «التي�ار املحافظ» ،لكن
هناك مجموعة مـــن العوامل شـــجعت «املحافظني»
على ممارســـة أقىص الضغوط وتوجيه أشد االنتقادات
إىل احلكومةُّ ،
أهمها :اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية،
اليت كان «املحافظون» يمهدون للفوز بها ،عرب تشويه
صـــورة منافســـيهم يف «التيـــ�ار اإلصـــايح» ،كونهم
ً
الداعمني األساســـيني للرئيس روحاين .إضافة إىل ذلك،
ً
كان الرئيس روحـــاين يعمل جاهـــدا على إقناع املرشـــد
باستئن�اف املفاوضات النووية ،بهدف العودة إىل االتفاق
النووي وبالتايل رفع العقوبات األمريكية املفروضة على
إيران ،أي إنه كان بصدد حل معضلة االتفاق النووي ورفع

ّ
لكن
العقوبات األمريكية قبل انتهاء فرتته الرئاســـية،
ّ
يصـــر ون على إرجاء موضوع االتفاق
«املحافظني» كانوا
النووي إىل حني وصول حكومة جديدة.
 .1حتميل روحاين املسؤولية عن األزمة الداخلية
لتصعيد الضغوط ضد حكومة روحاين خالل شـــهورها
َّ
األخرية ،قلل «املتشـــددون» من حجم الضرر الذي حلق
ّ
بإيران ّ
جراء العقوبات املفروضة عليها ،وذلك بالقول إن
« %30فقط من املشكالت واألزمات اليت تتعرض لها
ٌ
إيران ناجتـــة عن العقوبات األمريكيةّ ،أما بقية األزمات
ّ
فقد كانت بسبب ســـوء اإلدارة» ،ليأيت رد حسن روحاين
َّ
على هذه االتهامات بالرفض القاطع( ،)1بل وعد روحاين
َ
بــــ «رفع العقوبات وضمـــان املصالح
القانون املعروف ِ
القوميـــة» ،الذي جـــرى تمريره يف الربلمـــان اإليراين ،بأنه
عرقل مســـار املفاوضات بشـــأن الربنامج النووي وحال
دون رفع العقوبـــات املفروضة على بـــاده( .)2وهنا أراد
ّ
روحاين القول إن العقوبات األمريكيـــة املفروضة على
ً
إيـــران ،فضل عن سياســـات «املتشـــددين» ســـواء يف
الربلمان أو يف بقية َّ
مؤسســـات النظام اإليـــراين ،هي من
ّ
أهم العوامل اليت تقف وراء األزمات اليت تواجهها إيران.
هذا املوقف تدعمه اإلحصاءات والواقع املعيش يف إيران
منذ انسحاب اإلدارة األمريكية من االتفاق النووي يف
ّ
َّ
2018م ،إذ تؤكد املؤشرات أن انسحاب الواليات املتحدة
َّ
من االتفاق النووي وعودة العقوبات كلف الشـــعب
َّ
اإليراين ً
وأضر
كثريا ،وأدى إىل تراجع مســـتويات املعيشة
باالقتصاد اإليراين بما ال يقبل اجلدل.

ّ
مطاردة «املحافظني» حلسن روحاين لم تتوقف حت
بعد انتهاء فرتته الرئاســـية ،إذ أعلنت جلنـــة برلماني�ة يف
ســـبتمرب 2021م تقديم شكوى رسمية إىل القضاء اإليراين
لتحريك شكوى ضده ،تشمل مجموعة من التهم ،منها:
اإلهمـــال يف قضية تدهور قيمة ُ
العملة الرســـمية ،وأزمة
َّ
البورصة الناجتة عن بيع سندات حكومية ،كما قدم
حنو  500ألف من طالب اجلامعات واملـــدارس الديني�ة
ً
ومختلـــف فئات املجتمع مجموعة من الشـــكاوى إىل
َّ
الربلمان (يب�دو أن خصوم روحاين ُهم من حيركها) ،طالبوا
بمالحقة قضائي�ة للرئيس السابق حسن روحاين،
خاللها
ٍ
َّ
ُ
يف ِملفات عـــدة ،مثل :ختفيـــض قيمة العملـــة الوطني�ة
اإليرانيـــ�ة ،وتعيـــن جواســـيس ومـــزدويج جنســـية يف
ُّ
مناصب حساسة ،وتسلل أجهزة استخبارات األعداء إىل
الفريق املفاوض حلكومة روحاين ،الذي أسهم يف التوصل
ً
إىل االتفـــاق النووي عام 2015م ،فضـــا عن اتهام روحاين
بالتورط يف مقتل أكرث من  200إيراين يف اضطرابات نوفمرب
2019م الناجمة عن رفع أسعار الوقود(.)3
ّ
هذه التحركات والشكاوى املتعددة ضد الرئيس
السابق حسن روحاين تكشف عن ني�ة «املتشددين»
يف النظام اإليراين لتشـــويه صورته وحرمانه من لعب ّ
أي
دور يف مســـتقبل العملية السياسية يف إيران ،على غرار ما
ٍ
لعدد من أســـافه كالرئيس «اإلصاليح» األسبق
حدث ٍ
محمد خاتـــي ،الذي خيضع للحظر من الســـفر واملقابلة
واحلديثً ،
مرورا بالرئيس األســـبق أحمـــدي جناد ،الذي
َّ
َّ
حتول من االبن املدلل خلامنـــي و«املحافظني» إىل االبن
ّ
العاق .لكن يب�دو َّأن للمرشد علي خامنيئ ً
رأيا آخر حول

((( روحاين :اینکه یمگویند  ۳۰درصد مشکالت از حتریم است ،غلط است 02( ،ارديبهشت 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sBsSU5 ،
((( دنیای اقتصاد ،علت تاخیر در احیای برجام 08( ،دي 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3JnQEJb ،
((( يب يب يس فاريس ،یک نماینده مجلس خرب داد :شکایتها از روحاين با استقرار تییم در نهاد ریاست جمهوری ایران بررسی یمشود 17( ،مهر 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3syeT1z ،
www.rasanah-iiis.org
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((( آرمان ملي ،ارزيايب مثبت از ديدار يكساعته روحاين با رهربي 06( ،دي 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 11 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mzqEko ،
((( بیز یب سی فارسی ،انتشار فایل صویت ظریف درباره سلیماین وکارشکنی روسیه در برجام 05( ،اردیبهشت 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 11 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3HkFJhH ،
((( راديو فردا ،روحاين هدف از انتشار فایل صویت را لطمه زدن به «موفقیت» مذاکرات اتیم دانست 08( ،ارديبهشت 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 11 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sHB2dV ،
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 .2تسريب التسجيل الصويت لظريف ودالالت التوقيت
أزمة أخرى َّ
ُ
األشـــهر
تعرضت لها حكومة روحاين خالل
ّ
األخرية من عمرها ،واســـتغلها «املحافظون» ّ
لشن مزيد
ّ
االنتقـــادات والضغط على حســـن روحـــاين ،تمثلت يف
تسريب مقابلة ُأ َ
جريت مع وزير اخلارجية السابق محمد
جواد ظريف ،وكانت املقابلة ضمن سلسلة مقابالت حتت
َ
ُ
عنوان «خارج احلكومة» ،تهدف إىل توثيق فرتت حكم
َ
حسن روحاينُ ،ليحتفظ بها يف أرشيف رئاسة اجلمهورية.
وكشف ظريف يف التسجيل الصويت املسرب عن
عدد من القضايا اليت لم ُ
خترج تفاصيل كثـــرة عنها إىل
ٍ
العلن ،منها :طبيعة التنســـيق األمين بني احلرس الثوري
ووزارة اخلارجية ،إذ كشف عن خيوط سيطرة قائد فيلق
القدس السابق ،قاسم سليماين ،على السياسة اخلارجية
ً
ّ
ّ
اإليراني�ة ،وذلك بالقول« :إن ساحة املعركة تمثل أولوية
ّ
حتدد سياســـة البالد» ،وأنـــه ً
غالبا ما
للنظـــام ،وهي اليت
ضىح بالدبلوماســـية من أجل عمليات احلـــرس الثوري
ً
ّ
العســـكرية يف جميع أحناء املنطقة ،فضل عن قوله إن
فيلق القدس هو أكرث من مجرد جناح باحلرس الثوري،
ً
فهو يتمتع أيضا بأقوى كلمة يف السياسة اخلارجية بشكل
عام ،والسياسة النووية بشكل خاص .ومن وجهة نظر
َّ
َّ
ّ
ومهامه
ظريف ،فإن فيلق القدس يعتقـــد أن صالحياته
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التعامل مع حســـن روحاين بعد انتهاء فرتته الرئاسية ،إذ
وبشكل واسع خالل األيام األخرية من شهر
جرى التداول
ٍّ
ً
ديســـمرب 2021م بأن لقـــاء قد جمع بني املرشـــد وروحاين
ّ
واستمر ساعة كاملة(.)1

ّ
تمتد إىل ما هو أبعد من الشؤون اإلقليمية والعسكرية،
كما يعتقد قادته أنهم يملكون الشـــرعية الالزمة للتدخل
ّ
ومهم من
يف الشـــؤون الداخلية واخلارجية .ويف جزء آخر
ّ
املقابلة قال ظريف إن «املتشـــددين» يف بـــاده حاولوا
َّ
عرقلة إبرام االتفاق النووي عام 2015م عرب عدة خطوات،
بدأت بسفر قاسم ســـليماين إىل روســـيا ،وانتهت ّ
بشن
َّ
هجوم على السفارة الســـعودية يف طهران .واتهم روسيا
ُ
بأنها لم تكن تريد أن تتوصل إيران إىل اتفاق حول الربنامج
النووي اإليراين ،كما اتهم احلرس الثـــوري بالتعاون مع
موسكو من أجل إفشـــال االتفاق النووي ،وهو ما عرقل
الدبلوماسية اإليراني�ة ً
كثريا(.)2
ً
ً
واســـعا يف إيران وخارجها؛ ما
هذا التسريب أثار جدل
دفـــع بالرئيس اإليراين الســـابق حســـن روحاين إىل طلب
ْ
التحقيق يف ما سماها «مؤامرة» نشر التسجيل والقبض
َّ ْ
على املتورطني يف نشره ،كما رأى روحاين حينها أن نشر
التســـجيل الصـــويت لظريف هو ضرب النجاحات اليت
َّ
حققتها املفاوضات النووية(.)3
ً
توقيت التسريب�ات ُ
حيمل مجموعة من الدالالت اليت
ً
ترتبط ارتب ً
ّ
والتطورات اليت كانت
�اطا وثيقا باألحداث
تشهدها إيران ،كاملفاوضات النووية ،اليت سعت حكومة
روحاين إلجناحها لكنها اصطدمت برفض «املتشددين»
يف النظـــام اإليراين .أما احلدث اآلخـــر ،فهو االنتخابات
ُ
الرئاسية اليت أجريت يف يونيو 2021م ،واجلهود اليت كان
يب�ذلهـــا «املحافظون» إلبعاد خصومهم «اإلصالحيني»
وتهيئـــ�ة املنـــاخ للفـــوز باالنتخابات .وبن ً�اء علـــى هذين

ّ
ُ
يمكن القول :إن تسريب التسجيل الصويت قد
احلدثني،
ال خيرج عن التفسريات التالية:
َّ َّ
األول أن منافـــي ظريف ســـربوا هذه
أ .االحتمـــال
ًّ
املقابلـــة إلحراقه سياســـيا وحرمانه من خوض الســـباق
الرئايس .وجرى اســـتغالل رمزية سليماين لتشويه صورة
مؤسسات النظام اإليراين ،ال ّ
ظريف لدى َّ
سيما مجلس
ّ
ّ
املعين بالبـــت يف أهلية املرشـــحني يف
صيانـــة الدســـتور
ُ
االنتخابات .ويف هذا الصدد ،يمكن القول :إنه على الرغم
من َّأن ظريف كان قد أعلن ً
مرارا بأنه لن خيوض الســـباق
ّ
الرئايس ،فإن هذا التسريب قد قىض على جميع محاوالت
«اإلصالحيني» من أمثال الرئيس األسبق محمد خاتيم،
وحسن اخلميين (حفيد ِّ
مؤسس النظام اإليراين)؛ إلقناع
ظريف خبوض االنتخابات الرئاســـية .وخالل جلســـة
مغلقة يف الربلمان اإليراين حول التســـريب الصويت ،أعلن
ًّ
رسميا أنه ال ينوي خوض االنتخابات الرئاسية،
ظريف
محاولة للنأي بنفسه عن املعادالت االنتخابي�ة،
وذلك يف
ٍ
ّ
ولطمأنة خصومه «املتشددين» بعدم ترشحه.
ً
َّ
َّ ً
ب .االحتمال الثاين :أن التسريب كان عمل متعمدا
ً
شـــخصا ينتقد األوضاع اليت تشـــهدها
إلظهـــار ظريف
إيران ،وربما لزيادة حماسة الشارع اإليراين للمشاركة يف
االنتخابات الرئاسية ،وذلك ألهمية املشاركة بالنسبة إىل
النظام ،وال ّ
سيما يف ما يتعلق بإثب�ات شرعيت�ه املتآكلة.
ج .االحتمـــال الثالث :يشـــر توقيت التســـريب إىل
ً
احتمالية أن يكون رسالة إىل إدارة بايدن؛ الغتن�ام الفرصة
قبـــل انتهاء الفرتة الرئاســـية حلكومة حســـن روحاين،
ّ
للتوصـــل إىل اتفاق مع إيران ،ولتجنب التغيري الوشـــيك
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الذي ستشهده إيران وهو وصول حكومة جديدة أكرث
ً
تشددا يف التعاطي مع ِامللف النووي اإليراين .لكن إذا كان
بالفعل الهدف من التســـريب هو دعوة الـــدول الغربي�ة
َّ
للتوصـــل إىل اتفاق مع إيران حـــول برنامجها النووي ،فإن
ّ
هذه الدول كانت تدرك أن لدى «املتشـــددين» يف إيران
ً
إصـــرارا على إرجـــاء املفاوضات إىل حـــن وصول رئيس
َّ
جديد ،كما أن تســـريب�ات ظريف وحديث�ه عـــن دوره
ً
ّ
الصفري يف السياســـة اخلارجية قد تشـــكل عامل آخر
ُُ
لعدم حرص هذه الدول على الســـر قد ًما يف املفاوضات
َّ
النوويـــة؛ ألن التفاوض مع حكومة روحاين يف هذه احلالة
ً
أمرا ًّ
يكون ً
عبثي�ا ومضيعة للوقت.
َّ
د .االحتمـــال الرابع :أن التســـريب كان عبـــارة عن
مناورة دبلوماسية ،لتربئة وزارة اخلارجية من ممارسات
ومغامرات احلرس الثوري املتورط يف تنفيذ جرائم إيران
اخلارجية.
ُ
ً
وبعيدا عن األهداف اليت تقف وراء تسريب املقابلة،
ّ
ُ
يمكن القول :إن ما جاء يف املقابلة كشف للعالم اخلالفات
اليت تدور داخل َّ
مؤسســـات النظام اإليراين ،كما أظهر
الدور األمين اخلطري الذي تضطلع به السفارات اإليراني�ة
يف اخلارج ،ودور احلرس الثوري يف إخضاع وزارة اخلارجية
وتوظيفها خلدمة احتي�اجات ساحات النفوذ اإليراين.
ثانيا :حكومة «متشددة» جديدة وحتديات مستمرة
ً
بدأت جهود «املحافظني» للسيطرة على جميع مراكز
ّ
اإليراين تتشكل بصورة واضحة منذ
ُصنع القرار يف النظام
ُ
االنتخابات الربلماني�ة اليت أجريت يف فرباير 2020م ،بعد
أن اســـتبعد مجلس صيانة الدســـتور معظم املرشحني،

وال َّ
سيما من «اإلصالحيني» و«املعتدلني» ،األمر الذي
أثار حفيظة الرئيس اإليراين السابق حسن روحاينَّ ،
ووجه
انتقـــادات إىل مجلس صيانة الدســـتور ،وذلك بالقول:
ُ
«ليست االنتخابات بهذه الطريقة»( .)1وقبي�ل احلمالت
َّ
االنتخابي�ة لالنتخابات الرئاســـية ،حذر «اإلصالحيون»
مجلس صيانة الدستور من مغبة تكرار جتربة االنتخابات
الربلماني�ة ،وذلك للدور الكبـــر الذي يلعبه اســـتبعاد
ّ
ّ
املرشحني يف تدن نسبة املشاركة وضعف إقبال الناخبني
على صناديق االقرتاع(.)2
 .1هندسة العملية االنتخابي�ة
ّ
عندما حان وقت البت يف أهلية املرشحني يف االنتخابات
الرئاســـية ،واصل مجلس صيانة الدســـتور إسرتاتيجية
ّ
دورا ًّ
مرشـــي «التي�ار اإلصاليح» ،بل ولعب ً
مهما
إبعاد
يف توجيه بوصلة االنتخابات ،حني أعلن عن أهلية سبعة
ّ
مرشـــحني فقط خلوض الســـباق االنتخايب من بني 592
ً
شخصا تقدموا بأوراق ترشحهم ،أبرزهم إبراهيم رئييس،
ً
الذي فاز الحقا باالنتخابات الرئاسية.
َّ
ويب�دو أن النظام اإليراين جلأ إىل هذه السياســـة بعد أن
بات يدرك حجم املتغريات اليت يشهدها املجتمع اإليراين
ً
ّ
قناعة مفادها
وتغي املزاج الشعيب ،فضل عن وصوله إىل
ٍ
ً
نتيجة لالنتكاســـات العديدة اليت َّ
مر بهـــا النظام،
أنه
والفشل الذريع يف حتسني األوضاع االقتصادية ،والقمع
املفرط لالحتجاجات الشعبي�ة اليت تشـــهدها إيران منذ
ً
2017م ،قد تشـــهد االنتخابات الرئاسية إقبال أضعف
ُ
من االنتخابات الربلماني�ة اليت أجريت يف فرباير 2020م،
َّ
لـــذا فضل قادة النظام اللجوء إىل ما ُيســـى «الشـــرعية

الثورية» ،لضمان اســـتمرار النظـــام والتقليل من أهمية
الدعوات ملقاطعة االنتخابات.
دورا أساسياًّ
كما َّأن طبيعة النظام «املتشددة» تلعب ً
يف اختي�ار الرئيس ،ولذلك كان «املتشددون»َ ،بمن فيهم
ً
املرشـــد علي خامنيئ ،أكرث ميل إىل اختي�ار رئيس جديد
ً
ً
خلفا حلسن روحاين يكون ُم ً
انسجاما مع
طيعا وأكرث
توجهاتهـــم ،لذلك وقع االختي�ار على إبراهيم رئييس كونه
تتلمـــذ على يد املرشـــد علي خامنيئ يف احلـــوزة العلمية،
ّ
ُ
َّ
وعين�ه لتول إدارة مرقد اإلمام الرضا بمدين�ة مشـــهد ،ثم
َّ
تدرج يف تلميعه وإيصاله إىل أعلى املناصب عندما اختاره
ً
يف 2019م ليكون ً
رئيسا للســـلطة القضائي�ة خلفا لصادق
آملي الريجاين .وتذهب بعـــض التوقعات إىل احتمالية
َّ
أن خامنيئ أوصله إىل منصب رئاسة اجلمهورية لتهيئت�ه
ليكون املرشد القادم.
 .2انتقادات واتهامات حتاصر مجلس صيانة الدستور
واألجهزة األمني�ة
ٌ
حملة انتقادات شديدة طالت النظام اإليراين بسبب ما
اصطلح عليه مراقبون ِبـ«هندسة االنتخابات الرئاسية»،
علـــى خلفيـــة اســـتبعاد قائمـــة طويلة من املرشـــحني،
ً
خصوصا «اإلصالحيني» وحلفائهم «املعتدلني» .ورأت
َّ
جبهة اإلصالحات يف إيران أن «املسار الذي اختذه مجلس
ً
صيانة الدســـتور ً
وتكرارا يف مواجهة االنتخابات
مرارا
واملؤسســـات املنتخبة لم ينتهك احلق يف االختي�ار ّ
َّ
احلر
للمواطنني والسيادة الوطني�ة فقط ،بل جعل االنتخابات
ً
أيضا بال معىن»ّ ،أما الرئيس الســـابق حسن روحاين فقد
َّ
َّ
حذر من أن «ما قام به مجلس صيانة الدســـتور سيؤدي

((( دویچه وله فارسی ،واکنش روحاين به رد صالحیتها ویک جنایح شدن انتخابات مجلس2020.01.15( ،م) ،تاريخ االطالع 13 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FS5rKl ،
((( اعتماد آنالین ،چه کسی متهم ردیف أول قهر شهروندان با صندوق رای است؟ ( 29اسفند 1399هـ.ش) ،تاريخ االطالع 14 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3z46GU8 ،
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إىل اخنفاض املشاركة الشـــعبي�ة يف االنتخابات؛ األمر
ّ
الذي ســـيؤث ُر يف املصالح الوطني�ة واألمن القويم واعتب�ار
النظـــام يف العالم»( ،)1فيما قـــال «إصالحيون» آخرون:
ّإن النظـــام اإليـــراين َ
عـــر مرحلـــة هندســـة االنتخابات
إىل مرحلة التعيين�ات(.)2
انتقادات
كما واجه مجلس تشخيص مصلحة النظام
ٍ
شـــديدة من أحـــد أعضائـــه البارزين ،وهو صـــادق آملي
الريجاين ،الذي يرتأس كذلك مجمع تشخيص مصلحة
ّ
النظام ،إذ استنكر استبعاد بعض املرشحني َبمن فيهم
ًّ
محمل األجهزة األمني�ة مسؤولية
شقيقه علي الريجاين،
تأثريها يف قـــرارات املجلس بعد تقديمها تقارير كاذبة عن
املرشـــحني .وبعد أقل من ُ 3
أشهر من فوز إبراهيم رئييس،
ّ
قدم صادق الريجاين استقالته من عضوية مجلس صيانة
الدســـتورّ ،
ليقرر املرشـــد تعيني رجل الدين «املتشدد»
ً
أحمد حسيين خراساين خلفا له.
َّ
ويبـــ�دو أن تـــورط األجهـــزة األمني�ة يف رفـــض أهلية
املرشحني يف االنتخابات الرئاســـية ليس باألمر اجلديد
بعد أن كشـــف وزير االســـتخبارات اإليراين األســـبق
حـــوار تليفزيوين
(2009م2013-م) حيـــدر مصلـــي يف
ٍ
ُ
أجري معه قبل أيام من االنتخابات الرئاسية األخرية ،أنه
اقرتح على مجلس صيانة الدســـتور رفض أهلية الراحل
ّ
هاشـــي رفسنجاين للرتشـــح يف انتخابات 2013م؛ حبجة
َّ
حفظ النظام اإليراين ،وألن املســـؤولني وصلوا إىل نتيجة

َّ
مفادها أن رفسنجاين سوف يفوز يف تلك االنتخابات إذا
شارك فيها(.)3
ّ
وكرد فعـــل علـــى اإلقصـــاء اجلماعي للمرشـــحني،
َّ
ُ
دشنت مجموعة من املنظمات والنشـــطاء السياسيني
ً
عديـــدا مـــن احلمـــات يف داخـــل إيـــران وخارجها ضد
االنتخابات الرئاسية اليت وصفوها ِبـ«املسرحية» ،األمر
الـــذي قاد املرشـــد علي خامنـــي إلصدار فتـــوى بتحريم
َّ
مقاطعة االنتخابات()4؛ ألن املقاطعة تعين تآكل شرعية
النظام اإليراين.
ً َّ
وبـــدا واضحا أن الهـــدف الرئيس من وراء اســـتبعاد
ّ
املؤثرين يف املشـــهد السيايس اإليراين من السباق الرئايس
هو توجيه األصوات ملرشـــح واحد ،وهو إبراهيم رئييس،
ّ
ولتحقيق هذا الهدف جرى اســـتبعاد حـــى املقربني من
املرشد ،أمثال علي الريجاين الذي كان من املتوقع أن يكون
املنافس األقوى إلبراهيم رئييس؛ وذلك بسبب توجهاته
«املعتدلة» وإمكاني�ة تصويت «اإلصالحيني» لصاحله.
ُ
خ َطـــط «املحافظني» لفوز إبراهيـــم رئييس يب�دو أنها
ً
ومخططا لها ،بعدما انسحب اثن�ان من
كانت مدروســـة
ُ
ُ
املرشحني وأعلنا دعمهما ومســـاندتهما إلبراهيم رئييس،
ُ
وهما سعيد جليلي وعلي رضا زاكاين .وكان الهدف من
وراء االنســـحاب هو عدم تشـــتيت األصوات ،وضمان
ّ
فـــوز إبراهيم رئييس منذ اجلولـــة األوىل .حت املناظرات
ُ
تكن كسابقاتها ،إذ لم ِّ
يوجه
التليفزيوني�ة للمرشـــحني لم
املرشـــحون «املحافظون» اخلمســـة انتقادات شديدة

بعضهم إىل بعض ،وركزوا بشكل رئيس على انتقاد أداء
حكومة روحاين ،فيما انفرد املرشـــحان املحسوبان على
«التي�ار اإلصاليح»ُ ،
وهما عبـــد الناصر هميت ومهر علي
زاده ،الذي انسحب من الســـباق الرئايس لصالح هميت،
بتوجيه االنتقادات إىل منافسيهم .كما ساعد املرشحون
«املحافظـــون» إبراهيم رئييس يف محاصـــرة عبد الناصر
همـــي ،الذي َّ
وجـــه إليهم انتقـــادات الذعة خالل تلك
املناظرات ،لكن األخري اتهمهم بأنهـــم مجرد غطاء ،وكان
ُم ً
صيب�ا يف ذلك ،بعد انســـحاب بعضهم لصالح رئييس،
وتعويض رئييس لبقيـــة املرشـــحني «املحافظني» بعد
يَّ
َّ
حل ً
ثاني�ا
فوزه باالنتخابات ،إذ ع محسن رضايئ ،الذي
يف االنتخابات الرئاسيةً ،
نائب�ا له للشـــؤون االقتصادية،
يَّ
َّ
كما ع قايض زاده هاشيم ،الذي حل يف املركز األخري،
ً
رئيســـا ملنظمـــة الشـــهيدّ .أمـــا علي رضا زاكاين ،الذي
انسحب من السباق الرئايس لصالح إبراهيم رئييس ،فقد
كوئف بانتخابه يف أغسطس 2021م ليكون ً
رئيسا لبلدية
العاصمة طهران.
 .3نت�اجئ االنتخابات الرئاسية والتشكيل الوزاري
ً
نتيجة لإلجراءات الـــي اتبعها «املحافظـــون» يف حتديد
ٍّ
ُه َّ
وية املرشـــحني ،كانت النتيجة متوقعة إىل حد بعيد ،إذ

أسفرت نت�اجئ االنتخابات عن فوز إبراهيم رئييس بمنصب
وبفارق
رئيس اجلمهورية ،وحصل على  18مليون صوت
ٍ
ُ
َّ
وحل محسن رضايئ ً
كبري عن كل منافسيه.
ثاني�ا حبصوله
Rasanah

((( جماران ،واکنش روحاين به رد صالحیت گسرتده نامزدهای انتخابات  1400توسط شورای نگهبان :خدا نکند مردم حس کنن�د که بدون آنها یمخواهیم تصمیم بگیریم /انتخابات ضامن مشروعیت نظام است وما این را فراموش
کرده ایم 05( ،خرداد 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 16 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FCC5iV ،
((( رد صالحیتها ،انتصابایت که مهندسی یمشود2021.05.25( ،م) تاريخ االطالع 17 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3JkUzq9 ،
((( حیدر مصلیح :برای حفظ نظام الزم بود رفسنجاین رد صالحیت شود2021.06.14( ،م) ،تاريخ االطالع 17 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3HbeZ36 ،
((( رادیو فردا ،انتخابات ایران ،خامنهای رای سفید را حرام دانست ،افزایش بیانیههای حتریم انتخابات 08( ،دي 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FG7VLI ،
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ُ
علـــى  3.4مليـــون صوت ،ثم عبـــد الناصر همـــي ِبـ 2.4
َّ
مليون صوت ،وحل أمري حســـن قايض زاده هاشـــي يف
املركز األخري حبصولـــه على مليون صوت مـــن مجموع
األصوات اليت بلغ عددها  28.9مليون صوتّ .أما نسبة
املشاركة فقد بلغت  %48.8مليون إيراين( )1من إجمايل
ُ
ً
 59مليونا و 310آالف و 307إيرانيني حيق لهم املشاركة يف
ُ ّ
االنتخابات .وت َعد هذه النســـبة هي األضعف يف تاريخ
االنتخابات الرئاسية اليت أجرتها إيران منذ 1979م .وللمرة
األوىل يف عمر النظام اإليراين أفرزت االنتخابات الرئاسية
ً
األخرية ظاهرة جديدة كوسيلة جديدة لالعرتاض على
سياســـات النظام اإلقصائي�ة ،وكداللة على السخط
من ممارســـاته بشكل عام ،وهي االرتفاع غري املسبوق
يف عـــدد األصوات الباطلة وكذلك البطاقات البيضاء،
إذ أقـــدم الناخبـــون على ترك أوراق االقـــراع بيضاء ،أي
دون التصويت ٍّ
ألي من املرشحني ،وكان عدد األصوات
الباطلة أكرث من األصوات اليت حصل عليها الفائز الثاين
محسن رضايئ.
 .4تقاسم املناصب ُ
العليا باحلكومة بني «املتشددين»

واحلرس الثوري
ّ
بعد أقل من شـــهرين من فوزه باالنتخابات الرئاسية ،أي
ّ
يف  11أغســـطس 2021م ،قدم إبراهيم رئييس تشكيلته
مداوالت اســـتمرت
الوزاريـــة للربلمـــان اإليراين ،وبعد
ٍ
ً
ً
ألســـبوعني ،منـــح الربلمـــان  18وزيـــرا مقرتحـــا الثقـــة،
ً
واســـتثىن ً
وزيرا واحدا فقط ،وهو وزيـــر الرتبي�ة والتعليم

املقرتح؛ لفقدانه اخلربة والتجربـــة املطلوبتني إلدارة هذه
احلقيب�ة املهمة(.)2
واعتمد رئييس يف معظم تشكيلته على شخصيات
ً
َّ ً
محســـوبة على «التيـــ�ار املحافظ» ،فضل عـــن أن عددا
منهم عمل يف حكومة الرئيس األســـبق محمود أحمدي
ّ ً
جنـــاد ،كما أن عددا آخر من الوزراء كان من املقربني من

وم َّمن عملوا معه ،سواء يف العتب�ة الرضوية
إبراهيم رئييس ِ
بمدين�ة مشـــهد أو يف أثن�اء رئاســـته للســـلطة القضائي�ة.
وخلت التشكيلة الوزارية من ّ
أي تمثي ٍ�ل للمرأة ،واكتفى
رئييس بتعيني املديرة الســـابقة جلامعة الزهراء وأستاذة
اللغـــة العربي�ة وآدابها ،إنســـية خزعلي ،يف منصب نائب
الرئيس لشؤون املرأة واألسرة(.)3

جدول ( :)1أبرز املناصب اليت تقلدها قادة ومنسوبو احلرس الثوري يف حكومة إبراهيم رئييس
االسم

املنصب

مناصب سابقة يف احلرس الثوري

محمد مخرب دزفويل

النائب األول للرئيس

مساعد رئيس مؤسسة املستضعفني

محسن رضايئ

نائب الرئيس للشؤون االقتصادية

القائد األسبق للحرس الثوري

أحمد وحيدي

وزير الداخلية

القائد األسبق لفيلق القدس

رستم قاسيم

وزير الطرق والتنمية احلضرية

املساعد االقتصادي لقائد فيلق القدس

عزة هللا ضرغايم

وزير الرتاث الثقايف والصناعة التقليدية
والسياحة

قيادي سابق باحلرس الثوري

عابدين ّ
خرم

محافظ أذربيجان الشرقية

قائد فيلق عاشوراء يف أذربيجان الشرقية

سعيد محمد

مستشار الرئيس يف شؤون املناطق
احلرة والشؤون الصناعية والتجارية
واالقتصادية

مستشار القائد العام للحرس الثوري،
كما ترأس مقر «خاتم األنبي�اء» لإلعمار
الهنديس

((( وزارت کشور نت�ایج نهایی آرای ریاستجمهوری را اعالم کرد /آرای رئیسی از ۱۸میلیون گذشت 02( ،تري 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3z5yg34 ،
((( ايرنا ،مجلس به  ۱۸وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد 03( ،شهريور 1400هـ.ش) ،تاريخ االطالع 21 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3n2hjmn ،
((( بیوگرافی انسیه خزعلی از حوزه تا دولت رئیسی وهمسرش( ،د.ت ،).تاريخ االطالع 21 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3EwW8hp ،
www.rasanah-iiis.org
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يعقوب علي نظري

محافظ خراسان الرضوية

أحمد محمدي زاده

محافظ بوشهر

مهدي دوسيت

محافظ هرمزجان

محمد تقي شاهجراغي

محافظ قم

قائد احلرس الثوري يف خراسان
الرضوية
قائد املنطقة البحرية الثاني�ة للحرس
الثوري يف بوشهر
إدارة مشاريع بمقر «خاتم األنبي�اء»
لإلعمار الهنديس
قيادة احلرس الثوري يف محافظة طهران

إعداد :مركز الدراسات والبحوث باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).

 .5التحديات وموقف الشارع من أداء احلكومة
بعـــد جنـــاح «املحافظـــن» يف تنفيـــذ خطـــة هندســـة
ّ
االنتخابات لصالح إبراهيم رئييس ،وتصدرهم املشـــهد
ُ
السيايس يف إيران ،أصبحت الكرة اآلن يف ملعبهم ،وباتت
حكومة رئييس يف موضع االختب�ار الفعلي أمام الرأي العام
اإليراين ،وأصبح جميع التحديات واألزمات الشائكة ،اليت
لطالما كانت ً
سبب�ا يف توجيه أشد االنتقادات إىل الرئيس
السابق حسن روحاين ،يف جعبتهم ،كاخلطط االقتصادية
ً
اليت فشـــل روحاين يف تنفيذها نتيجة لرهانه اخلاسر على
ً
االتفاق النووي والعقوبات األمريكية ،فضل عن معاجلة
عدد مـــن ِامللفات ،مثل حتســـن األوضـــاع االقتصادية
ٍ

((( همشهری أنالین ،تذکر  ۳۵نماینده به ابراهیم رئیسی درباره انتصابات فامیلی 23( ،آبان 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 24 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3z86Dqm ،

Rasanah

ّ
وكان من املتوقـــع أن يتيـــح تـــول إبراهيـــم رئييس
ً
منصـــب رئاســـة اجلمهورية مســـاحة للحـــرس الثوري
لتعزيز نفوذه يف َّ
مؤسســـات احلكم ،وبالتايل اســـتمرار
القبضـــة األمني�ة يف الداخل اإليـــراين ،وتأجيج التوترات
باملنطقة من خالل دعم امليليشـــيات اليت تواليه بالمال
والسالح والعتاد العسكري.
َّ
ويب�دو أن إبعاد املرشـــحني املفضلني للحرس الثوري،
من أمثال الرئيس الســـابق َّ
ملؤسســـة «خاتـــم األنبي�اء»
ســـعيد محمد ،وانســـحاب وزير الدفاع األسبق حسني
ٌ
دهقان من السباق الرئايس ،كان وراءه وعود بتمكني
احلرس الثوري من املشـــاركة الواسعة يف احلكومة.
ورغم حتذيرات ِّ
مؤسس النظام اإليراين روح هللا اخلميين
للحرس الثوري من املشـــاركة يف العمل السيايس ،فإنه
َّ
يب�دو أن ســـيطرة احلرس الثوري علـــى االقتصاد واألمن
ودوره يف السياســـة اخلارجية ،والدعم غري املحدود الذي

يلقاه من املرشـــد علي خامنيئ ،جميعها أسباب شجعته
على إحكام قبضته على مفاصل النظام اإليراين ،عرب لعب
أدوار َّ
فعالة يف احلياة السياسية اإليراني�ة.

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

االسم

املنصب

مناصب سابقة يف احلرس الثوري

املرتدية ،وتراجع ُ
العملة ،واجلفاف ،وتآكل شعبي�ة النظام
ً
نتيجة للســـخط الشعيب من سياساتهَ ،
والعالقة
اإليراين
مع دول اجلوار ،واستئصال الفســـاد املستشري يف إيران
وجتفيف جـــذوره ،ومعاجلة تداعيات انتشـــار فريوس
كورونا ،وحتقيق إجنازات مقابل الثقة الكبرية اليت نالها
من «املحافظني» ،وإعادة ثقة الشـــارع اإليراين بالنظام،
ّ
ّ
التوصل إىل اتفاق حـــول الربنامج
واألهم من ذلك كله
ّ
يشـــكل ً
أساسا لألزمة االقتصادية الطاحنة
النووي الذي
ّ
ُ
والعزلة الدولية اليت تمر بها إيران.
ّ
لقد مىض حت نهاية شـــهر ديسمرب 2021م أكرث من
ّ
ُ
أشـــهر لتول إبراهيم رئييس مقاليد احلكـــم ،وخالل
5
هذه الفرتة تعرضت حكومته النتقادات عديدة ،أبرزها:
التعيين�ات العائلية اليت قام بها وزراؤه ،واليت تتن�اقض مع
شعاراته االنتخابي�ة حول «مكافحة الفساد» و«االعتماد
على الكفاءات الوطني�ة» ،ولم ُتعد االنتقادات محدودة
ّ
ً
بمنصات التواصل االجتماعي ،إذ إن عديدا من الصحف
َّ
ووســـائل اإلعالم انتقد هذا األمر ،كمـــا حـــذر ً 35
نائب�ا
بالربلمان من التعيين�ات العائلية ،وشـــددوا على ضرورة
منعها ،منتقدين عدم االهتمام بالكفاءات يف التعيين�ات
اليت جرت داخل األجهزة احلكومية(.)1
لم يشـــعر اإليرانيـــون بالتغيـــر امللموس الـــذي وعد
به رئييس خـــال حملتـــه االنتخابي�ة واأليـــام األوىل اليت
أعقبت فـــوزه باالنتخابات الرئاســـية ،وبمناســـبة مرور
ٌ
 100يوم على تشكيل احلكومة كشف استطالع جديد
للرأي أجراه «مركز كيو» اإليراين عن عدم رضا أكرث من
نصف اإليرانيني ( )%50.4عن أداء تلك احلكومة .ويف ما
يتعلـــق بالوضع االقتصادي خـــال أول  100يوم من عمر
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حكومة إبراهيم رئييس ،أظهرت النت�اجئ أنه يف املتوسط
أعطى اإليرانيون األداء االقتصادي للحكومة درجة 2.4
على مقياس من واحد إىل خمســـة ،وهي درجة منخفضة
َّ
إىل متوسطة ،كما أن حنو  %78منهم غري راضني عن أداء
احلكومة يف ضبط األسعار اليت تواصل االرتفاع(.)1
ٍّ
ّأما ِامللف النووي ،الذي يأمل رئييس يف التوصل إىل حل
ّ
حوله ،يســـهم يف فك االختن�اق االقتصادي الذي تعيشه
إيران ،فال يزال يراوح مكانه رغم استئن�اف املفاوضات
ُ
أشـــهر .ويعود
يف نوفمرب 2021م بعد توقف دام خلمســـة
ّ
ّ
ُ ُ
تعث املفاوضات النووية حت اآلن إىل املطالب اليت تعدها
الدول الغربي�ة مســـتحيلة ،وتصفها واشـــنطن باملماطلة
ّ
من اجلانب اإليـــراينّ .
وأهم هذه املطالـــب يتمثل يف رفع
جميع العقوبات املفروضة على إيران ،وتقديم ضمانات
بعدم خروج احلكومات األمريكية القادمة عن االتفاق أو
إعادة النظر فيه.
ّ
ّ
حـــى زياراتـــه املتعـــددة للمحافظات اإليرانيـــ�ة اليت
يعتربها البعض العالمة املمـــزة للرئيس اإليراين إبراهيم
ُ
األشـــهر األوىل من توليه احلكـــم ،فقد جرى
رئييس ،يف
ّ
انتقادهـــا ،ليس فقط من ِقبـــل «اإلصالحيني» ،بل حت
من «املتشـــددين»؛ كونها لن تسهم يف عالج األزمات
املتالحقـــة اليت ّ
تمـــر بها إيـــران منذ ســـنوات .ومن بني
«املتشـــددين» الذيـــن قللوا من أهميـــة هذه الزيارات
التفقدية النائب بالربلمان محمود أحمدي بيغش ،الذي
ّ
وصف هذه الزيارات باملسكنات اليت ليست لها القدرة
على معاجلة مســـبب�ات اآلالم ،كما انتقد ذهاب رئييس
عدد من املدن اإليراني�ة وســـؤاله املباشـــر للمواطنني
إىل ٍ

َّ
ً
خصوصا إذا
عن املشكالت اليت تواجههم ،وعدها كارثة،
كانت احلكومة ليست على علم بهذه املشكالت(.)2
خامتة :مســــتقبل الوضع السياســــي بعد سيطرة
«احملافظني» على املشهد اإليراني
ّ
والتطورات السياسية اليت شهدتها
على ضوء املعطيات
ُ
الساحة السياســـية اإليراني�ة خالل 2021م ،يمكن القول
ّ
إن الطريقة اليت ســـيطر بها «املحافظون» على السلطة
التنفيذية تشـــر إىل احتمالية اســـتمرار الرفض الشعيب
حلكومة إبراهيم رئييس خـــال الفرتة القادمـــة ،وقد ال
لَّ
يرتاجـــع هذا الرفض إ يف حـــال جناحه يف اختاذ خطوات
ملموسة يف عملية استعادة ثقة الشعب بالنظام اإليراين،
وحتقيق ّ
حتســـن ملحوظ يف ما يتعلـــق باحلريات املدني�ة
والوضع االقتصادي واالنفتاح على العالم.
َّ
وألول مرة منذ سنوات ،سيكون رئيس اجلمهورية
ً
قريب�ا من النوايح الفكرية واأليديولوجية والسياسية من
َّ
املؤسسات املحافظة ذات النفوذ الكبري يف النظام اإليراين؛
جزءا ًّ
وذلك لكون رئييس يمثل ً
مهما من الدائرة األكرث
ً
ً
محافظة يف النظام اإليراين ،ويلقى قبول ً
كبريا من املرشد
والكيانات «املتشددة».
َّ
رغم االنتقادات اليت وجهها بعض النواب إىل إبراهيم
ُ
األشـــهر القليلة الماضية ،لكن يف املجمل
رئييس خالل
ّ
ّ
ً
يتوقع أن يكـــون الربلمان أقـــل تصادما مع احلكومة
ّ
اجلديدة ،األمر الذي ســـيمكن رئييس وبكل سهولة من
تمرير القوانني والقرارات املصريية .ورغم العراقيل اليت
يضعها «املحافظـــون» يف طريـــق املفاوضات النووية،
َّ
فإن احلكومة ســـتعمل علـــى تقريـــب وجهات النظر

((( نظرسنیج ملی عملکرد  ۱۰۰روزه دولت سیزدهم 29( ،آبان 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3z426oI ،
((( روزنامه اعتماد ،يببرنامگي دولت دلدادگان! 12( ،آبان 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3sEFtGf ،
www.rasanah-iiis.org

ٍّ
بينها وبـــن «املتشـــددين» للتوصل إىل حـــل ُينهي هذه
القضية ،وذلك ألهمية إحياء االتفاق النووي يف حتســـن
ّ
الوضـــع االقتصادي ،ذلك الوضع الذي بات يشـــكل
كبريا آلخر َ
ً
ً
ً
رئيسني حكما إيران خالل
وحتديا
هاجســـا
ِ
األعوام الستة عشر الماضية.
ُ
ســـيطرة «املحافظني» على الربلمـــان اإليراين ،ثم فوز
إبراهيم رئيـــي برئاســـة اجلمهورية ،وتعيـــن القايض
ورجل االســـتخبارات محســـن إجييئ على رأس السلطة
القضائي�ةٌ ،
أمور تثري مخاوف مراقيب حقوق اإلنسان من
تفاقم وضع حقوق اإلنســـان يف إيران ،بما ِّ
يرجح أن تشهد
ً
ً
تراجعا شديدا يف احلريات املدني�ة والتعامل
الفرتة القادمة
ُبعنف مع ّ
أي احتجاج ضد سياسات النظام اإليراين.
على مســـتوى السياســـة اخلارجية ،سرتكز إيران يف
ُ
والسبل الكفيلة
حتركاتها الدولية على املحادثات النووية
ُ
بتقريب وجهـــات النظر مـــع الواليات املتحـــدة ،بغية
َّ
التوصل إىل اتفاق حول برنامجها النووي .كما أن تدهور
ٍّ
الوضع االقتصادي ورغبة إيـــران يف التوصل إىل حل حول
أزمتها النوويـــة قد يقـــودان إبراهيم رئييس حنو ختفيف
التوترات اخلارجية ،وال َّ
سيما مع دول الشرق األوسط.
ً
وأخـــرا ،يف حـــال عجـــز املرشـــد علـــي خامنـــي عـــن
مهامـــه أو حـــدث لـــه ّ
االســـتمرار يف أداء ّ
أي طـــارئ،
ســـيكون إلبراهيم رئييس ٌ
دور كبري يف اختي�ار املرشـــد
ًّ
شـــخصيا لهذا
القـــادم ،وقـــد يقـــع االختيـــ�ار عليه هـــو
خصوصا َّأن خامنيئ كان ً
ً
رئيسا إليران قبل أن
املنصب،
ُ
ً
يتار مرشدا للنظام بعد وفاة اخلميين يف 1989م.
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امللــف االقتصـــادي
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اختُ ِتـ ــم التقرير اإلسـ ــتراتيجي لعـ ــام 2020م مبجموعة مـ ــن التوقعات ،التي
حتسـ ــن كبير
حـ ــدث أغلبهـ ــا بالفعـ ــل خالل 2021م ،ومنهـ ــا :توقع عدم حدوث ّ
في األوضاع االقتصادية إليران بعد تولّي جو بايدن الرئاسـ ــة األمريكية ،في
مؤشـ ــرات االقتصاد ،كالنمـ ــو املتواضع بدفعة
حتسـ ــن محدود لبعض ّ
مقابـ ــل ّ
محـ ــدودة من صادرات النِّفط ،وكذلك احلال بالنسـ ــبة إلى ميزان املدفوعات،
مـ ــع تزايـ ــد في عجـ ــز املوازنـ ــة ،واتبـ ــاع احلكومـ ــة اجلديـ ــدة بعض السياسـ ــات
أيضا اسـ ــتمرار الضغـ ــوط على
الشـ ــعبوية العاكسـ ــة لفكـ ــر التيـ ــار األصولـ ــيً .
املسـ ــتوى الشـ ــعبي واملعيشـ ــي ،وهـ ــو ما حـ ــدث ومتثل في اتسـ ــاع دائـ ــرة الفقر،
العملـ ــة احمللية خالل
ومعـ ـ ٍ
ـدالت قياسـ ــية للتضخـ ــم ،وهبوط قياسـ ــي لقيمة ُ
ً
نتيجة التباع سياسيات مالية جرت مناقشتها
2021م؛
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ّ
ّ
ورجـــح ِامللـــف االقتصـــادي يف 2020م تأخر املفاوضات
بني إيـــران والغـــرب إىل النصف الثـــاين من العـــام ،مع
ّ
رفع ُجزيئ للعقوبات بنهاية العام ،لتأزم الوضع
احتمالية ٍ
الداخلي بإيـــران .وهذا لم حيدث حىت نهايـــة العام ،وإن
بـــدأت املفاوضات بالفعل منـــذ أواخر نوفمـــر 2021م،
تصل إىل نت�اجئ حىت وقت كتابة هذا التقرير،
لكنها لم ِ
ّ
ّ
بسبب التعنت اإليراين ،ورفض تقديم أي تن�ازالت لرفع
العقوبات ،على الرغـــم من الوضع االقتصـــادي احلرج
للغايـــة واملعاناة الراهنـــة اليت يعيشـــها اإليرانيون؛ األمر
ُ
يعكس نقص املسؤولية والرشادة االقتصادية لدى
الذي
ّ
ُمتخذي القرار.
وسيتن�اول ِملف 2021م ثالثة محاور أساسية للوقوف
على األداء االقتصادي إليران يف 2021م ،وانعكاسات هذا
األداء ،العاجلة واآلجلةّ .
األولّ :
نمو االقتصاد والقطاعات
واألنشـــطة الرئيســـة يف إيران ،والثاين :تغريات التضخم
والبطالـــة ُ
والعملـــة والتداعيات املجتمعيـــة ،والثالث:
ّ
ُ
وســـنختم
تطـــورات األداء التجـــاري والمـــايل للدولـــة.
باجتاهات الوضع االقتصادي يف عام 2022م.
منو االقتصاد واألنشطة الرئيسة يف إيران
ّأو ًلّ :
قبل احلديـــث عن النمـــو االقتصـــادي خـــال 2021م،
ً
ّ
نعـــرج باختصار علـــى مقومات االقتصاد اإليـــراين عامة
علـــى ســـبي�ل التمهيد ،ونقاط قوته وضعفه ،وكذلك
ً
ُ
يواجههـــا النظـــام عادة
التحديـــات املتن�امية ،وكيف
َ
ّ
ومن ثم ندخل يف تفاصيل
بمجموعة من عناصر الصمودِ ،
النمو يف 2021م.
 .1عناصر القوة والضعف االقتصادي إليران
نقـــاط القـــوة االقتصاديـــة إليـــران هي املوقـــع اجلغرايف
والتجـــاري املمزي الرابط بني جنوب ووســـط آســـيا وبني
www.rasanah-iiis.org

أوروبا علـــى مضيق هرمـــز ،أحد أهـــم املمرات التجارية
ِّ
والنفطية يف العالـــم ،ووفرة املوارد الطبيعيـــة واملعدني�ة
ِّ
كالنفط والغاز واحلديـــد ،واأليـــدي العاملة الشـــابة
والرخيصة ،ومزايا تن�افســـية صناعيـــة وزراعية تغزو بها
أسواق بعض دول اجلوار.

ً
كثريا من نقاط الضعف،
لكن يعاين اقتصاد إيران
ُ
أخطرها :مشـــكالت هيكلية ،كرتاجـــع احلريات
االقتصادية ،والتبعية للتوجهات األيدولوجية أو «أدجلة
االقتصـــاد» ،وانتشـــار الفســـاد ،وانقســـامات داخلية
ونزاعات خارجية شبه دائمة مع الغرب ،وعدم االخنراط
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ونمو ّ
نمو الناجت املحلي اإلجمايل ّ
جدول ( :)1تغريات ّ
أهم محفزاته خالل 2020م و2021م
معدل التغري (بالنسبة املئوية)

2020م

2021م

حجم الناجت املحلي اإلجمايل االسيم
ّ
تغي الناجت املحلي احلقيقي

 174.5مليار دوالر

 190.2مليار دوالر

3.4

%2

قطاع الصناعة

8.4

%3

قطاع الزراعة

4.5

%3 -

قطاع اخلدمات

0

%3.7 -

اإلنفاق احلكويم

2.3 -

%3.5

اإلنفاق اخلاص

0.5 -

%1

واردات السلع واخلدمات

29.2 -

%4

صادرات السلع واخلدمات

5.4 -

%25

((( (*) يبـ�دأ العــام المــايل اإليــراين يف  21مــارس مــن كل عــام ميــاديَ ،
ووفــق أحــدث إحصــاءات البنــك املركــزي اإليــراين نمــا النــاجت املحلــي اإلجمــايل خــال النصــف األول مــن العــام بـــ( %3.3بالســعر الثابــت لعــام 1395هـــ.ش) ،فيمــا -حســب
َ ً
َ ً
ّ
إحصائيـ�ات مركــز اإلحصــاء اإليــراين (بالســعر الثابــت لعــام  -)1390نمــا بنحــو  ،%5.9وبلغــت حصــة قطــاع النفــط يف هــذا النمــو  %58وفقــا للبنــك املركــزي اإليــراين ووفقــا ملركــز اإلحصــاء اإليــراين  .%41للمزيــد انظــر :غرفــة التجــارة اإليرانيـ�ة:
3sFPX8l/ly.bit//:https

Rasanah

Source: Economist Intelligence Unit, Country report December 2021. P: 9.
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يف االتفاقيات المالية واالقتصادية الدولية كـ«فاتف»
وغريها ،وتسرب الكفاءات ورؤوس األموال إىل اخلارج،
واعتماد التنمية على قطاعات غري مستقرة كصادرات
ِّ
النفط ،مـــا يعرضهـــا لتقلبات مفاجئة ،مع ضعف نمو
قطاعات منتجة كالصناعة.
ُ ّ
ٍّ
وت َعـــد تداعيات كل من العقوبات األمريكية وجاحئة
كورونا أهم التحديات االقتصادية الراهنـــة ،ويقابلها

النظـــام باملقاومة الذاتيـــ�ة ،وتوفري البدائـــل املحلية قدر
اإلمكان ،وإن جبودة مختلفة وبأســـعار مزتايـــدة ًّ
يوميا،
ومحاولة تلبي�ة االحتي�اجات األساسية كالغذاء والدواء،
لضمان اســـتمرارية النظام ،وتدبري أقىص ما يمكن من
ّ
العمالت األجنبي�ة لســـد العجـــز املحلي عرب الصادرات
الرســـمية مع دول اجلوار واحللفاء الشرقيني كالصني
وروسيا ،وعرب شبكات تهريب تعاونها شركات واجهة

ممتدة يف اخلـــارج تابعة للحرس الثـــوري وفيلق القدس،
ً
عالوة على امتالك أوقاف وشـــركات تابعة للنظام ّ
تدر
ً
دخل ّ
وتروج لشعبي�ة رجال الدين بني أوساط البسطاء.
ّ .2
تطو ر النمو االقتصادي يف 2021م
َّ
ً
ً
حقق االقتصاد اإليراين حتســـنا طفيفا يف نمو الناجت املحلي
ْ
اإلجمايل خالل 2021م ،بعد ركود اقتصادي ســـاد لعامي
ُ
مع بداية العقوبات يف 2018م ثم حدوث جاحئة كورونا.
ُ ِّ
ً
مدفوعا
وكان هذا النمو ،الذي قدر بـ %2لعـــام 2021م،
ِّ
باألساس بزيادة يف صادرات النفط إىل الصني والصادرات
ِّ
ِّ
غري النفطية لدول اجلوار ووسط آسيا ،وتلقي تطعيمات
ُ َ َّ
ّ
ويذكر أن مراكز اإلحصاء اإليراني�ة قدرت
فريوس كورونا.
ّ
معدالت أعلى للنمو االقتصادي خالل النصف األول من
ٍ
()*1
العام اإليراين احلايل 1400ه.ش  ،باملقارنة مع معدالت
َّ
املؤسسات الدولية.
َّ
ً
قاصرا وغري
ومع هذا كان النمو املحقق خالل العـــام
ّ
ملموس ،أي ْلم ينعكس علـــى حياة اإليرانيـــن أو يمتد
ّ
أثره اإلجيايب إىل كثري من املؤشـــرات االقتصادية األخرى،
كمعدالت التضخم ،والبطالة ،وعجز املوازنة ،وغريها
ّ
من املؤشرات اليت سنوضحها يف محاور الحقة ،بل كاد
ِّ
أن ينحصـــر النمو يف قطاع واحد ،هـــو الصناعة النفطية،
قطاعي اخلدمات والزراعةُ ،
وهما ً
َ
معا أكرب
يف مقابل ركود
القطاعات املشغلة للقوى العاملة اإليراني�ة البالغة قرابة
 25مليون عامل.
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ّ
يشكل قطاع اخلدمات النسبة األكرب يف تشكيل
البني�ان االقتصادي اإليراين ،أو أكرث من  %50من تشـــكيل
النـــاجت املحلي اإلجمـــايل ،مقابـــل نصيب أقل لقطاعات
منتجة ،كالصناعة والزراعة ،يف تشكيل الناجت .وتراجع
ٍّ
َ
ّ
قطاعي اخلدمات والزراعة بــــ %3.7و%3-
نمو كل من
على التوايلَ ،وفق تقديرات مجلة «اإليكونوميست»
الربيطاني�ة (انظر جدول  .)1ولعل ذلك يعود إىل مواجهة
َّ
إيـــران للموجة اخلامســـة من جاحئة كورونا؛ مـــا أثر يف
األعمال اخلاصة والســـياحة الدينيـــ�ة ،ومواجهة موجة
ّ
جفاف حادة خالل صيف 2021م لم تشهد مثلها البالد
منـــذ ً 50
عاما ،وأثرهـــا يف قلة اإلنتـــ�اج الزراعـــي وارتفاع
األســـعار ،فيما نما قطـــاع الصناعة بـ %3خـــال 2021م؛
ِّ
بســـبب ّ
نمو الصناعة النفطية باألســـاس ،مع اســـتمرار
ً
تضرر صناعات حيوية ،كالسيارات وقطع الغيار عامة.
َّ
وتسببت العقوبات األمريكية يف انكماش االسترياد،
ً
ُ ّ
وشح اخلامات ومدخالت اإلنت�اج وقطع الغيار .ونتيجة
ُ ّ
لشح العمالت األجنبي�ة والقيود احلكومية املفروضة
على االسترياد من اخلارج ،اخنفضت الواردات اإليراني�ة
بمتوســـط  %32خـــال 2019-2018م و2021-2020م،
وقـــد بدأت الـــواردات يف التعـــايف البطـــيء يف النصف
الثاين من 2021م.
ِّ
وكانت صادرات النفط والبرتوكيماويات واملشتقات
ِّ
النفطية من املحركات األهم للنمـــو االقتصادي خالل
ِّ
وتعـــوض إيـــران اخنفـــاض صادراتهـــا من خام
2021م.
ِّ
النفـــط قبـــل العقوبـــات بصادرات منتجـــات نفطية
َّ
َّ
ِّ
مصنعـــة تصنـــف ضمـــن الصـــادرات غـــر النفطية،

كالبرتوكيماويات والبنزين وما إىل ذلك من مشـــتقات
ُّ
ً
تعقـــب مصدرهاُ ،وت َّ
هرب أحيانا إىل
برتولية( )*1يصعب
دول جوار ،كأفغانستان وغريها.
ّ
ِّ
ورغم تزايد معدالت تصدير النفط اخلام ومكثفاته يف
النصف الثاين من العام احلايل ،وأغلبها ُت َّ
وجه إىل الصني،
فإنها ال تزال أقل من نصف ما كانت عليه يف أبريل 2018م،
َ
قبل فرض العقوبات األمريكية (انظر شكل  .)1وفقد

ِّ
النظام ،على لسان وزير النفط اإليراين ،أكرث من  120مليار
دوالر منذ تطبيق العقوبات األمريكية منتصف 2018م.
ّ
ِّ
هبطت صادرات إيران من اخلام النفطي ومكثفات
معا إىل حنو  1.1مليون برميل ًّ
الغاز ً
يوميا ،يف أبريل 2021م،
ً
مقارنة بمـــا يزيد علـــى  2.8مليون برميل ًّ
يوميـــا يف أبريل
ِّ
النفطية ّ
تتوجه إىل الصني،
2019م .وغالبي�ة الصادرات
ُ
ومـــن بعدها إىل دول مجهولة ال جيـــري رصدها ،ثم بعض

ّ
ِّ
شكل ( :)1صادرات النفط اخلام ومكثفات الغاز (أبريل 2018م-ديسمرب 2021م)

Source: Iran Tanker Tracking, UANI. https://bit.ly/3Hq08SC
((( (*) تشــكل صــادرات البرتوكيماويــات نصيــب األســد يف صــادرات إيــران غــر النفطيــة ،وخــال األشـ ُـهر التســعة مــن مــارس إىل ديســمرب 2021م ،اســتحوذت علــى نســبة  42%مــن إجمــايل قيمــة الصــادرات غــر النفطيــة ،أو قرابــة 15
مليــار دوالر مــن  35مليــار دوالر.
www.rasanah-iiis.org
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ُ
دول اجلوار ،كسوريا واإلمارات ،ثم فزنويال .وتعاين هذه
ّ
حاليا من احلاجة ّ
الصناعة ًّ
الماســـة إىل ضخ استثمارات
ُ
ّ
جديدة للتطوير واستمرار اإلنت�اج ،قد َرت قبل العقوبات
األمريكية بـ 200مليار دوالر على األقل.
ً
ُ
يتضح حدوث ّ
نمـــو ضعيف يف الناجت املحلي
وعامة،
ِّ
اإلجمايل إليران خـــال 2021م بفعل الصناعـــة النفطية
ِّ
وزيادة الصادرات غري النفطية ،لكن مع عـــدم امتداد
هذا النمو إىل قطاعات أخرى كالزراعة واخلدمات ،أكرب
ّ
ّ
التحسن إىل
القطاعات املشغلة للعمالة .كما لم يمتد
ّ
مؤشرات اقتصادية كلية أخرى مرتبطة حبياة البشر ،كما
سرنى يف املحور التايل.

الغذاء ،إىل مستويات غري مسبوقة ،وزيادة نسب الفقراء
َ
واملعدمني .وعززت جاحئة كورونا وارتفاع أسعار األغذية
َ
األولية ًّ
عامليا ،كالقمح والزيوت ،ظاهرة التضخم يف إيران
ً
خالل 2021م؛ لعدم كفاية اإلنت�اج املحلي الزراعي حتديدا،
ّ
بعدما ضرب البالد جفاف حاد خالل الصيف المايض
عاما؛ ً
ُص ِّنف بأنه األشـــد منذ ً 50
نظرا إىل اعتماد نســـبة
كبرية من اإلنت�اج الزراعي يف البالد على ّ
الري بمياه األمطار.

وفقدت العملـــة اإليراني�ة (التومان) أكرث من  %85من
قيمتها منذ بداية 2018م وحىت نهاية 2021م( ،)1وبلغ سعر
ً
الدوالر الواحد  30ألف تومان بنهاية 2021م ،مقارنة بنحو
 4آالف تومان يف بداية 2018م ،أي ارتفع بنســـبة %650
مقابـــل التومان .وكان من بني األحداث اليت تفاعل معها
ً
ًّ
ســـلبي�ا -عالوة على تأثريات العقوبات-
ســـعر العملة
ُّ
استيلاء «طالبان» على احلكم يف أغسطس ،وتعطل

ثانيا :تغيرات صرف العملة والتضخم
ً
والتداعيات املجتمعية

Source: bombast,https://bit.ly/3FChZEC
(1) Economist Intelligence Unit, Country report (Iran) December 2021. P: 11.
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ّ
تعرضت العملة اإليراني�ة لسالســـل اخنفاضات حادة يف
قيمتها أمام العمالت األجنبي�ة خـــال 2021م وما قبله؛
بسبب اجتماع عدة عوامل ،كالعقوبات األمريكية،
ً
وأخريا تداعيات
وإفراط احلكومة يف ضـــخ الســـيولة،
جاحئة كورونـــا ،وتفاعل العملة مع التقلبات واألحداث
الداخلية واخلارجية خالل العام ،كاستيلاء «طالبان»
على احلكم بأفغانستان يف أغسطس 2021م (انظر شكل
ًّ َّ
عامليا .أدت هـــذه العوامل
 ،)2وارتفاع أســـعار األغذية
ُ ّ
مجتمعة إىل عجز مزيان التجارة ،وشح اإليرادات الداخلة
بالعمالت األجنبي�ة.
ُ
ُ
ونتج عن ذلك رفع تكلفة االسترياد وتكلفة اإلنت�اج
َ
ً
خصوصا أســـعار
ومن ث ّم ،ارتفاع األســـعار،
داخل إيرانِ ،
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ّ
الصادرات اإليراني�ة إىل أفغانستان ،إذ تشكل كابول
مصدرا ًّ
ً
مهما لتهريب العمالت األجنبي�ة إىل إيران.
وانعكست اضطرابات العملة على التضخم يف إيران،
ً
وأصبح ظاهرة واضحة خالل السنوات الثالث األخرية
منذ االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي ،لكنها
كانت أوضح ما يمكن يف 2021م .وســـجل متوسط أسعار
املستهلكني نسبة  %58.3على مدى ً 12
شهرا تنتهي يف
أغســـطس 2021م(َ ،)1وفق تسريب�ات لوســـائل اإلعالم
ّ
اإليرانيـــ�ة عن إحصائي�ة أعدها البنك املركـــزي حلالة
التضخـــم يف البـــاد وباملقارنة التقريبيـــ�ة( ،)*2وهي أعلى
نسبة ّ
سجلها البنك املركزي للتضخم يف إيران منذ عام
1943م ،أي منذ احلرب العامليـــة الثاني�ةُ .
وتكمن خطورة
األمر يف زيادة الضغوط املعيشـــية ،وتوسيع دائرة الفقر،
ً َّ
خصوصا أن أبرز االرتفاعات يف األسعار كان من نصيب
الغذاء والصحة والعالج ،وكذلك اإلسكان ،بنسبة %58
ً
للغـــذاء يف ديســـمرب 2021م مقارنـــة بنفس الشـــهر لعام
ً
خصوصا
2020م ،وما ال يقل عن  %50للمرت املربع السكين،
يف العاصمة طهران ،وقرابة  %40للصحة والعالج.
ُ
ولتقريب الصورة أكرث ،يكشف جدول ( )2االرتفاعات
الكبرية يف أسعار املواد الغذائي�ة األساسية ،اليت تتكون
ً
منها مائدة الطبقات البسيطة عادة ،كاألرز والبقوليات
واخلضراوات والزيوت .وحتتاج أســـرة مكونة من  3أفراد
ً
دوالرا) لتعيش حياة
إىل قرابـــة  11مليـــون تومـــان (367

جدول ( :)2نماذج من ارتفاع أسعار الغذاء
ً
يف سبتمرب 2021م مقارنة بنظريه يف 2020م
الصنف

نسبة االرتفاع

األرز اإليراين

%56

السمن النب�ايت

%90

الزيت ،السكر ،احلليب
املبسرت واجلاف

%70

البازالء املقشرة ،اخليار،
الباذجنان

%59

العدس

%50

الطماطم

%132

البصل

%102

اجلزر

%294

املصدر :همشهري أونالينhttps://bit.ly/30cfiun ،

َّ
كريمة ،يف حني أن متوسط دخل األســـرة العاملة يبلغ
 4.2مليـــون تومـــان (ً 140
دوالرا)َ ،وفـــق مجلـــس العمل
اإليراين( ،)3أي توجد فجوة بنحو  7ماليني تومان كل شهر.
َّ
ًّ
ســـلبي�ا
وتأثر املجتمع وجـــودة احلياة اليومية يف إيران
برتاجع قيمة العملة ،وتضخم أسعار املعيشة ،فارتفعت
معدالت الفقـــر يف البالد .وبلغ خط الفقـــر (احلد األدىن
ً
من الدخل للوفـــاء بأقل احتي�اجات احلياه) مليونا و200
ألف تومان/الشـــهر يف 2020م ،ويعيش قرابة  %35من
اإليرانيني ،أو واحد من بني كل ثالثـــة أفراد ،حتت هذا
اخلطَ ،وفـــق الربلمان اإليراين(.)4ويشـــر خرباء من داخل
إيران إىل مستويات أخطر تصل إىل  60مليون إيراين ًّ
حاليا
بســـبب الغالء ( ،)5أو ما يفوق  %70من الشعب اإليراين.
ّ
ّ
ويمثل خط الفقـــر احلد األدين من الدخـــل الالزم للبقاء
على قيد احلياة ،وكلمـــا زادت معدالت الفقر زادات
ًّ
ًّ
ًّ
وأمني�ا.
واجتماعيا
صحيا
املشكالت املرتبطة بها
ناحيـــة أخـــرى ،اخنفضـــت األجـــور احلقيقيـــة
مـــن
ٍ
واإلنت�اجية بســـبب الركود العميق ،وارتفاع التضخم،
والبطالة بوجود عـــدد كبري من العاطلني عن العمل بأكرث
ً
مـــن  2.4مليون عاطل إجمال ،بنســـبة بطالـــة  %17.6يف
الفئـــة العمرية مـــن  18إىل ً 35
عاما يف النصف األول من
العـــام اإليـــراين 1400ه.ش .وارتفعت معدالت الهجرة
ً
إىل اخلارج حبثا عن حياه أفضل ،إذ تكشف اإلحصاءات
ُ
تضاعف معدالت هجرة اإليرانيني  3مرات خالل الفرتة

((( راديو زمانه« ،نرخ تورم سالیانه به رکورد تارییخ  ۶۰درصد نزدیک شده است» 15( ،مهر 1400هـ.ش) ،تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3pZqQfg ،
ً
ـنويا بدايــة مــارس ملــدة  12شـ ً
((( ختتلــف مــدة القيــاس الزمني ـ�ة يف إحصــاءات البنــك املركــزي اإليــراين الــذي يقيــس التضخــم سـ ًّ
ـهرا ،مثــا :مــن مــارس 2016م إىل مــارس 2017م وهكــذا ،فيمــا يقيــس صنــدوق النقــد الــدويل مــن ين�ايــر إىل
ديســمرب لــكل عــام.
((( راديو فردا« ،کاهش « ۳۲درصدی» قدرت خرید کارگران در ایران در شش ماه» 23 ،مهر 1400ه.ش .تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3lLMa5z ،
((( املعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة ،كيف رفع كوفيد -19مستوى الفقر يف إيران؟ 25 ،أكتوبر 2021م ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021م.https://bit.ly/3kcBHPx ،

((( إبراهيم رزايق ،صحيفة جتارت“ ،تبعات خطرناک رواج فقر” 27/10/1400 ،ه.ش ،تاريخ اإلطالع 25( :ين�اير 2022م)https://bit.ly/3A6PMon .
www.rasanah-iiis.org
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العملة املحلية

هبوط بأكرث من ( %85بني 2018م و2021م)

تضخم أسعار الغذاء

( %58يف ديسمرب على أساس سنوي 2021م)

تضخم أسعار الدواء

( %40يف ديسمرب على أساس سنوي 2021م)

معدل البطالة ما بني سن ً 24-15
عاما

( %25.7خالل الربع الثاين من عام 1400هـ.ش)

معدل البطالة ما بني سن ً 35-18
عاما

%17.6

نسبة اإليرانيني حتت خط الفقر

( %35لعام 2020م)

هجرة اإليرانيني إىل اخلارج

تضاعفت  3مرات (بني أعوام 2017م و2020م)

رؤوس أموال محلية تسربت إىل اخلارج

 100مليار دوالر (منذ فرض العقوبات)

مصدر البي�انات :مركز اإلحصاء اإليراين ،البنك املركزي اإليراين (إحصاء غري رسيم) ،مرصد الهجرة اإليراين ،وزارة العمل اإليراني�ة,Financial Tribune ،
إعداد :مركز الدراسات والبحوث باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).

عملتـــه واســـتقراره الداخلـــي ،منذ فـــرض العقوبات.
ِّ
ومنـــذ تـــول الرئيـــس إبراهيـــم رئيـــي الســـلطة وهـــو
ِّ
يـــروج عـــر وزيـــر خارجيت�ه حســـن أمـــر عبـــد اللهيان

((( كيهان لندن ،تقاضای باالی ایرانیان برای دریافت ویزای کار به دلیل تورم وفالکت ،پاسپورت جمهوری إسالیم بزرگرتین مانع! 18 ،آبان 1400هـ.ش .تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021م.https://bit.ly/3mXxsZO ،
((( من  21مارس إىل  21ديسمرب 2021م.
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مـــن 2017م إىل 2020مَ ،وفـــق مرصد الهجـــرة اإليراين(.)1
ّ
وتصب ارتفاعات األســـعار واخنفاض األجور احلقيقية
ً
عادة يف صالح األغني�اء وأصحاب رؤوس األموال املنتجة
فـــزدادون غـــى ،يف مقابل ازيـــاد الفقراء ً
فقرا ،وتوســـيع
الفـــوارق الطبقية بـــن أفراد املجتمـــع ،وما إىل ذلك من
تأثريات نفسية وأمني�ة داخل املجتمع.

ً
تطورات األداء التجاري واملالي إليران
ثالثا:
ّ
َّ
عول النظام اإليراين على قطـــاع التجارة اخلارجية لدعم

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

جدول ( :)3تفاعالت األداء االقتصادي واملجتمع اإليراين

إىل ما ســـماه الدبلوماســـية االقتصادية ،الهادفة إىل فعل
ُ
يمكن فعله لزيادة الصادرات اإليراني�ة ،بالرتكزي
كل ما
على دول اجلوار ،وااللتفاف على العقوبات ،والدخول يف
شراكات جتارية ومنظمات إقليمية ،مثل منظمة التعاون
االقتصادي ( ،)ECOومنظمة شنغهاي ،اليت بدأت إيران
إجراءات االنضمام الرسيم إليها يف سبتمرب 2021م.
وارتكزت دعائم التجارة اخلارجية اإليراني�ة يف زمن
العقوبـــات على أســـواق الصني واإلمارات باألســـاس،
وتأيت من بعدها أســـواق دول اجلوار ،كالعراق وتركيا
ُ
وأفغانســـتان ،ضمن خطة جتارية تهدف إىل الرتكزي على
التجارة مع اجلوار يف السنوات األخرية .وفقدت يف املقابل
أغلب الشركاء األساسيني يف أسواق أوروبا وجنوب شرق
َّ
آســـيا ،مثل كوريا واليابان وتايوان .وحقق األداء التجاري
ُ
ً
ورن بعام 2020م ،لكنه ال يزال
يف
2021م حتسنا ،إذا ما ق ِ
ً ًّ
بعيدا جدا عن مستويات ما قبل العقوبات ،اليت تسببت
يف هبـــوط فائض املـــزان التجاري من  33مليـــار دوالر يف
2018م إىل  3مليـــارات دوالر فقـــط يف 2020م ،وعجـــز يف
النصف الثاين من 2021م ،إىل جانب القيود احلكومية
على االســـترياد ،لكبح تراجـــع العملة بالســـيطرة على
الفجوة يف ما بني الصادرات والواردات.
ِّ
ُ َّ
ً
بعيدا عـــن صادرات النفط اليت تقـــدر وحدها بـ31.5
مليـــار دوالر خـــال 2021م ،حقـــق األداء التجـــاري غـــر
ً
ِّ
النفطي إليران ًّ
نموا مقارنة بالعام المايض ،وتفوقت قيمة
الواردات على الصادرات لتعويض نقص اإلنت�اج املحلي.
ِّ
وبلغ إجمايل جتارة إيران غري النفطية  72مليار دوالر ،خالل
آخر تسعة أشهر يف 2021م( ،)*2بنسبة نمو  %38من حيث
ً
القيمـــة ،و %11من حيث الوزن ،مقارنة بنفس الفرتة من
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واردات

صادرات
الصني

10.2

اإلمارات

11.5

العراق

6.8

الصني

8.4

تركيا

4.1

تركيا

3.1

اإلمارات

3.4

ألماني�ا

1.4

أفغانستان

1.4

سويسرا

1.3

إجمايل صادرات إيران
مع العالم

 35.1مليار دوالر

إجمايل واردات إيران
مع العالم

 37مليار دوالر

أهم الصادرات

البرتوكيماويات -الغاز
الطبيعي -امليث�انول -البويل
إيثلني -سبائك وأنابيب
احلديد -البنزين

أهم الواردات

الذرة -فول الصويا-دوار
الشمس -الشعري -القمح-
السكر -زيت النخيل -أقطاب
الكربون -الزيوت النب�اتي�ة املكررة

مصدر البي�انات :اجلمارك اإليراني�ة ،إعداد :مركز الدراسات والبحوث باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).

العام المايض .وكانت قيمة الصادرات  35.1مليار دوالر،
بنسبة نمو  ،%40وقيمة الواردات  37مليار دوالر ،بنسبة
نمو  ،%37عن نفس الفرتة من العام المايض( ،)1أي بعجز
يف املزيان التجاري بقرابة َ
ملياري دوالر.
ّأما يف ما يتعلـــق باألداء المايل للحكومة اإليراني�ة خالل
العـــام المـــايل 1400هـ.ش (مـــن  21مـــارس 2021م حىت
ً
عجزا ًّ
ماليا
مارس 2022م) ،فقد ورثت حكومة رئييس
من حكومة روحاين ال يزال يزتايد .وكشف مركز أحباث
الربلمـــان اإليـــراين عن حتقيـــق املوازنـــة ألقل من نصف
اإليرادات املســـتهدفة ،خالل األشهر األربعة والنصف
ّ
َّ
األوىل من العـــام المايل ،مع توقع حتقيـــق عجز مايل ُيقدر
بـ 10مليارات دوالر على األقل بنهايـــة العام المايل يف 20
َّ
مارس 2022م( .)2وقدر صندوق النقد الدويل تشـــكيل
العجز الصايف باملوازنـــة  %6.45من الناجت املحلي اإلجمايل
لعام 2021م( ،)3كواحد مـــن بني أعلى ِن َســـب العجز يف
ُ ّ
الشـــرق األوســـط ،ويرجع ذلك العجر املتن�ايم إىل شح
ِّ
اإليرادات من مبيعات النفط وحاصالت الضرائب.
ً
ِّ
وتمول إيران عجز املوازنة عادة باالقرتاض املحلي ،وببيع
األصول واألســـهم والسندات ،وضخ السيولة ،من أجل
ّ
سد العجز وتسيري شؤون البالد ودفع الرواتب .لذا نمت
ً
شـــهرا املنتهية يف نوفمرب 2021م
الســـيولة يف االثين عشر
ً
()4
بنســـبة  ،%42مقارنـــة بنفس الفـــرة يف 2020م  ،وهي
ً
نسبة كبرية للغاية مقارنة بالنمو االقتصادي الضعيف،
عززت ارتفاع معدالت التضخم .كما أصدرت احلكومة

جدول ( :)4جتارة إيران اخلارجية مع أكرب الشركاء ،من  21مارس إىل  21ديسمرب 2021م (باملليار دوالر)

(1) Financial Tribune, «Iran’s Foreign Trade Exceeds $72b» , 28 Dec. 2021, https://bit.ly/34aEvr5
(2) Eghtesad Online, «Iran Gov’t Budget Deficit to Exceed $10b» 20 Oct. 2021. https://bit.ly/3F5MJO9
(3) International Monetary Fund (IMF),» Economic Outlook, Oct 2021». Accessed: 3 Jan 2022. https://bit.ly/3zqawqB
((( صنعت نيوز ،حتلیل بانک مرکزی از علل کاهش نرخ تورم 6( ،دي 1400هـ.ش) ،تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3HisoGu ،
www.rasanah-iiis.org
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ويف املقابلّ ،
تضمنت املوازنة قرارات واقعية بدرجة أكرب
من املوازنات الســـابقة ،مثل توقعات اســـتمرار تضخم
مرتفع ًّ
نسبي�ا ،وعدم ضخ السيولة واالقرتاض من البنك
ً
دعما ًّ
املركزي ،واالستب�دال بالدعم السلعي ً
مباشرا
نقديا
لألسر ،لوقف ذهاب الدعم إىل غري مستحقيه.
ٌ
ً
وأخريا ،هناك افرتاض له دالالت مهمة يف ّأول مشروع
موازنة لرئيـــي ،وهو خاص بتوقـــع صادرات نفط خام
َّ
تقدر بــــ 1.2مليون برميـــل يف اليوم ،وهو معـــدل أقل من
نصف معدالت تصدير ما قبل العقوبات ،وقرابة نصف
ّ
املتوقع بموازنة 2021م ،أي إن احلكومة تفرتض اســـتمرار
العقوبات خالل 2022م ،وترسل رسائل خارجية مفادها
عـــدم تعويل النظام على رفـــع العقوبات ،وقدرة رئييس
على إدارة الوضـــع االقتصادي حـــى دون جتديد االتفاق
النووي ،وبالتايل ،ال داعي لتقديم تن�ازالت يف املفاوضات
اجلارية مع الغرب.
خامتة :توقعات االقتصاد اإليراني لعام 2022م

( )*٢-١من  21مارس إىل  06أغسطس 2021م.

Rasanah

سندات إسالمية يف أربعة أشـــهر فقط( ،)*1أعلى بمقدار
ً
ِ %20م َّما كان
مخططا له يف موازنة 2021م بأكملها( .)*2وال
لَّ
تلجأ إيران إىل الديون اخلارجية إ يف أضيق احلدود ،ومن
ُ َّ
دول حليفة كروسيا .وتقدر الديون اخلارجية إليران بنحو
َّ
 11مليار دوالر ،فيما يعادل الدين العام احلكويم عشرات
ُ َّ
ويقدر بـ %33.6مـــن الناجت املحلي اإلجمايل لعام
املليارات
2021مَ ،وفق صندوق النقد الدويل.
ّأول مشروع موازنة للحكومة اجلديدة جرى تقديمه
إىل الربلمان يف ديســـمرب 2021م ،للمناقشة واإلقرار للعام

ُ
المايل اجلديد ،الذي يب�دأ يف مارس 2022م .ويكشـــف
املشـــروع عن بعض إسرتاتيجيات وتوجهات حكومة
رئيـــي املســـتقبلية ،مثـــل :تعظيم اإلنفـــاق على األمن
ّ
مثال ً
معـــا قرابة
الداخلـــي والدفـــاع اخلـــاريج ،اللذيـــن
ُ
خمس املوازنة ،وهي النسبة األكرب من إجمايل النفقات،
وإلغاء ســـعر الدوالر املدعوم واملخصص لشـــراء ّ
السلع
اإلسرتاتيجية ،كالغذاء والدواء ،وهو  4200تومان ،لصالح
ســـعر الســـوق البالغ  30ألف تومان للدوالر الواحد ،مع
زيادات ضريبي�ة كبرية على بنود مثل الســـفر إىل اخلارج.
ٍ

يمكنن�ا وصف عام 2021م بأنه امتداد لعام 2020م ،من
ً
عموما ،وإن
حيث اســـتمرار األداء االقتصـــادي الـــيء
ً
ّ
ً
ً
شهدت بعض املؤشرات الكلية حتسنا محدودا مقارنة
بالعام الذي يسبقه ،لكن مع تراجع أكرب يف كثري من
ّ
ً
خصوصا املؤثرة بشـــكل مباشر يف
املؤشـــرات األخرى،
مستوى معيشة عامة اإليرانيني ،وازدياد صعوبة احلياة
اليومية عليهم يف 2021م ،أكرث ِم َّما كانت عليه يف 2020م.
َّ
ّ
وتتحسن
وال ُيتوقع أن ينتعش النمو االقتصادي إليران
ّ
بايق املؤشرات االقتصادية واملعيشية يف ظل غياب رفع
ُّ
تســـبب
العقوبات األمريكية ،ومرجع ذلك يعود إىل:

%10.6

Sources: International monetary Fund, World Economic Outlook (October 2021)
Economic Indigence Unit, Iran (December 2021 & January 2022).Worldometers . Bonbast . Iran Statistical Center.
( ﻣﻮﻗﻊ ﲡﺎرتhttps://bit.ly/3A6PMon)
www.rasanah-iiis.org

95

اقــرأ أيضً ــا

تقدير موقف
مهمة في طهران ،بتاريخ  27مارس 2021م.
و ّ َقعت الصني مع إيران ،اتفاقية شراكة إستراتيجية ّ َ
أهميتها من توقيتها وطبيعة بنودها ،ومداها الزمني الطويل ،وحجم
ّ
وتستمد هذه االتفاقية ِ ّ
األموال التي تشملها ،وتداعياتها ُ
خاص ًة مع رغبة الصني في توسيع
تملة إقليم ًيا ودول ًياَ ّ ،
امل َ
نفوذها السياس ــي واالقتصادي في الش ــرق األوسط ،وإش ــراك إيران ضمن مشروعها التجاري
اإلستراتيجي «احلزام والطريق»؛ للوصول إلى أسواق أوروبا...
املزيد على www.rasanah-iiis.org

www.rasanah-iiis.org
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اتفاقية الشراكة
الصينية – اإليرانية..
التحديـات واآلفــــاق
ِّ

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ّ
ًّ
تاريخيا يف تب�اطؤ محفزات النمو االقتصادي،
العقوبات
كاالســـتثمارات املحلية وانعدام االستثمارات األجنبي�ة
ً
خصوصا االستثمارات الصناعية،
بعد هروبها إىل اخلارج،
وضعف اإلنفاق االستهالكي العام واخلاص؛ العتماد
ِّ
االقتصـــاد على صادرات النفط باألســـاس ومـــا يتبعه
من معاناة احلكومة من عجـــز مزتايـــد باملوازنة ونقص
ِّ
باإليرادات يف حال حظر صادرات النفط ،إىل جانب تراجع
ً
كثريا مع تراجع قيمة العملة
القوة الشرائي�ة للمواطنني
ألكرث من  %80من قيمتها منذ تطبيق العقوبات ،وارتفاع
التضخم ملعدالت قياسية ،وكذلك انكماش محرك مهم
من محركات النمو ،كالواردات من اخلارج بمتوسط %32
خالل َ
عام 2019-2018م و2021-2020م.
ّ
ناحية أخرى ،فإن االعتماد على اســـتمرار الطلب
من
ٍ
الصيين املرتفـــع لنفط إيران لدفع نمـــو االقتصاد اإليراين
ً
ٌ
مرتبطا باستقرار
أمر غري مضمون يف األجل القصري؛ لكونه
نمو االقتصاد الصيين نفســـه ،وهو غري مؤكد يف األجل
القريب (أي نمو االقتصاد الصيين) ،مع األزمات العاملية
املتســـارعة ،وغمـــوض مســـتقبل املفاوضـــات النووية
اإليراني�ة مع الغرب ،يف ضوء التشدد اإليراين.

َُ ّ
ُ
رض لكل األطراف،
ويعد التوصل إىل اتفاق نووي م ٍ
ورفع العقوبات األمريكية أو ختفيفهاُ ،هما مفتاح ّ
حتسن
ً
الوضـــع االقتصادي إليران مســـتقبل .فخـــال أقل من
ً
شـــهرا بعد رفعها ســـتب�دأ آثار التعـــايف االقتصادي يف
12
الظهور على مســـتوى االقتصـــاد واألفراد بإيران ،ســـواءً
بضخ عشـــرات مليارات الدوالرات إىل اخلزين�ة العامة
ِّ
مـــن مضاعفة مبيعات النفط للخارج ،أو تمكني إيران
من الوصـــول إىل أموالها املحجوزة باخلارج واملقدرة بـ120
ُ
مليـــار دوالر ،ثـــم حتقيق فائـــض باملزيان التجـــاري للبالد
يساعد يف استقرار قيمة العملة املحلية التومان ،وكذلك
ً
تغذية االقتصاد باالستثمارات األجنبي�ة والصناعية مرة
ً
أخرى ،وبالواردات املتنوعة بداية من الغذاء وحىت أعقد
ّ
اآلالت ،األمر الذي سريفع معدل النمو ،وخيفض األسعار
ومعدالت البطالةّ ،
وحيسن األوضاع املعيشية للبسطاء
اإليرانيني بشكل ملحوظ.
ّ
ُ
توجد حاجات اقتصادية ملحة بالداخل ستشـــكل
أوراق ضغط على إيران يف املفاوضات النووية اجلارية مع
الغرب ،وتدفع النظام إىل ضرورة إجياد حلول عاجلة ،من
ِّ
الم ّ
أبرز تلك االحتي�اجات ُ
لحة إليران :تطوير صناعة النفط

وحقول الغاز ،اليت تشـــكل أهم موارد العمالت األجنبي�ة
للبالد .وهذا القطاع كان حباجة إىل استثمارات تفوق 200
مليار دوالر ،جرى التخطيط لتلبيتها على مراحل بالتعاون
مع الشركات األوروبي�ة بعد االتفاق النووي يف 2016م،
ولم يتم ذلك بسبب عودة تطبيق العقوبات يف 2018م،
وانسحاب كل االستثمارات ،سواء يف قطاع الصناعة
ِّ
النفطيـــة أو حـــى الصناعات األخرى ،اليت تعـــاين ًّ
حاليا
من التقادم ونقص قطع الغيار ،كالسيارات وأسطول
ّ
الطائرات املدني�ة ومعدات املصانع واألجهزة واآلالت،
وغريها كثري .هذا خبالف الضغوط املعيشية «اجلبارة»
الظاهـــرة يف ســـقوط ماليني اإليرانيـــن حتت خط الفقر
والتفاوت الطبقي ،وارتفاعات قياسية يف أسعار الغذاء
ّ
ومتطلبات املعيشة .وبن ً�اء على ما سبق ،ال شك يف حقيقة
اســـتمرار الســـعي اإليراين للتوصـــل إىل اتفـــاق نووي مع
الغرب يف املستقبل القريب ،ال لتعويض ما خسرته إيران
بالفعل خالل األعـــوام الثالثة الماضية فقط ،بل لوقف
ً
نزيف اخلسائر ،واستعادة البن�اء مرة أخرى.
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لم تتراجع إيران عن تعزيز قوتها العسـ ــكرية وتوطيـ ــد عقيدتها في «الدفاع
األمامـ ــي» ،علـ ــى الرغـ ــم من العقوبـ ــات االقتصاديـ ــة والضغط الدبلوماسـ ــي،
مصرح لها به في
ردا على مـ ــا حقَّ قته إيران من تطور تقني غيـ ــر
الـ ــذي جـ ــاء ًّ
ٍ
املجـ ــال النـ ــووي .وليس باإلمكان تقييم قوة إيران العسـ ــكرية بدقة ،أو احلكم
إن إيران
علـ ــى احترافيـ ــة قوتهـ ــا القتاليـ ــة أو ترسـ ــانتهاَ ّ ،إل أنه ميكنُ القـ ــولَ ّ :
في طريقها لتحقيق أقصى اسـ ــتفادة مـ ــن قدراتها املالية والتقنية احملدودة.
ـات تضـ ـ ُ
ـاف
وفرضـ ــت الوقائـ ــع اجلديـ ــدة فـ ــي أفغانسـ ــتان وأذربيجـ ــان حتديـ ـ ٍ
للتحديـ ــات األخـ ــرى التي تواجهها إيران ،ولن يكون من السـ ــهل التعامل مع
هـ ــذه التحديات اجلديدة أو القدمية في ظل التغيرات السياسـ ــية والتنافس
الدولـ ــي ،وكانـ ــت التوقعات التي أوردناها في تقريرنا لعام 2020م ،قد أشـ ــارت
إلى التحديات األمنية التي سـ ــوف تواجه إيران على حدودها الشـ ــمالية ،من
جراء املتغيرات اجليوسياسـ ــية في أذربيجان ،وهذا ما متت مالحظته خالل
َّ
2021م .زاد على ذلك ،التحديات الناشـ ــئة على احلدود مع أفغانسـ ــتان .كما
متت اإلشارة إلى إمكانية جلوء إيران لتحسني العالقات مع باكستان وتركيا؛
للحفاظ على سـ ــامة مجالها احليوي ،وضمـ ــان حياد هاتني الدولتني ،وهو
قائما
حاليا من الزيارات املكثفة مع باكستان وتركيا
ما نراه ً
ًّ
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وعملت إيران على تطوير قوتها في الطائرات املسيرة ،من
خالل حتســـن قدراتها وتكتيكاتها في هجمات أسرابها.
وفي املجال السيبراني ،ر َّدت إيران على ما خلَّفه فيروس
«إستوكســـنت» من دمـــار ،بتصعيد قدراتهـــا ضد عمالقة
التكنولوجيـــا بالواليات املتحدة في عـــدة قاراتَ .
وخ َطت
طهـــران خطوات كبيرة في مجال املعرفـــة النوويةَّ ،إل أ َّن
توريدها لألســـلحة إلى وكالئها في سوريا ولبنان واليمن
َّ
أن التوقعات املتشـــائمة بشأن
ظل مقي ًدا في الغالب ،كما َّ
رفع العقوبات األمريكية عن البالد ،انعكست على ميزانية
إيران العسكرية للسنة املالية 2023-2022م.
يســـتعرض املِلف العسكري لعام 2021م أربعة محاور،
ُ
هـــي :القـــدرات العســـكرية اإليرانيـــة احلديثـــة ،وتهريب
األسلحة واملخدرات ،ومستجدات املناوشات السيبرانية،
ومستجدات األنشطة النووية.
ّأو ًل :تطور القدرات اإليرانية يف مجال
الطائرات املسيرة
 .1القدرات اإليراني�ة
لفـــت ســـعي إيران املســـتمر إلى التنافس مـــع دول العالم
املتقدمة في صناعة العتاد العسكري األنظا َر في 2021م،
وكانـــت اخلطوة اإليرانية األبرز في هذا الصدد كشـــفها
الســـتار -خـــال منـــاورات للدفـــاع اجلـــوي -عـــن طائرة
«شـــاهد »136-املســـيرة االنتحاريـــة ،ومنصـــة إطالقهـــا
القادرة على إطالق أســـراب منها ،وأكد استنســـاخ إيران
لألبعـــاد اخلارجيـــة للذخيـــرة اجلوالة لطائـــرة «هاروب»

اإلســـرائيلية ،املعلومـــات املتعلقة عن نظـــام هذه الطائرة
املســـيرة اإليرانية اجلديدة ،كما أكدت الصور التي ُك ِشف
أن املسيرة بحوزة ميليشيا احلوثي
عنها في يناير املاضيَّ ،
()1
في منطقـــة اجلوف اليمنيـــة  ،وظلت مقاطـــع التدريب
لطائرة «شـــاهد »136-املســـيرة ذات اجلناح املثلث (جناح
دلتـــا) تُتدا َول على مدار العام ،باســـتثناء منصة إطالقها
املميزة التي مت ِّكن من إطالق الطائرة في أســـراب .تزعم
أن مدى «شـــاهد »136-يصل إلى  2000كيلومتر؛
طهران َّ
مـــا يجعلهـــا ذات املدى األبعد من بني الطائرات املســـيرة
ادعاءات حتتمل عدم
االنتحارية اإليرانية ،لكن تظل هذه
ٌ
الدقـــة ،ونظـــ ًرا حلقيقـــة أ َّن الطائرة اجلديـــدة في حوزة
ميليشـــيا احلوثي؛ فيمكن اســـتخدامها ملهاجمـــة اململكة
العربية السعودية ،بل وباقي دول اخلليج وإسرائيل.
كما تُ َعـــ ّد منصة إطالق الطائرة املســـيرة القادرة على
إطالق أســـراب منها ،إضافـــ ًة نوعية لترســـانة إيران ،إذ
ميك ُن تثبيت أرففها اخلمسة على حامل متنقل؛ ما ميكنها
من اكتســـاح أنظمة الدفاع اجلوي للعدو( ،)2ومن الصعب
معرفة ما إذا كان ســـرب الطائرات املســـيرة يهدف فقط
إلـــى إضعاف دفاعات العـــدو ،أم يســـتطيع ً
أيضا اختيار
أهداف معينة ،إذ يشـــير مقطع إلحـــدى املناورات إلى أ َّن
قدرة إطالق السرب -بالشكل احلالي الذي يحوي رفو ًفا-
محدودة ،وأن العمل عليها ال يزال جار ًيا.
أن احلرس الثوري أثبت في الســـابق
وال ميكـــ ُن إنـــكار َّ
قدرته على مهاجمة هدف بسرب من الطائرات املسيرة،
إذ اســـتُخدِ م هـــذا األســـلوب فـــي الهجوم على منشـــآت

«أرامكـــو» عام 2019م ،كما يُذ َكر أ َّن إيران و َّفرت طائرات
«شـــاهد» و «قاصف» املســـيرة لوكالئها فـــي جميع أنحاء
الشـــرق األوســـط ،على الرغم من آليات املراقبة املعقدة
املفروضة.
 .2التوجهات اإليرانية في مجال الطائرات املسيرة
رمبا كانت احلرب بني أذربيجان وأرمينيا في 2016م ،وما
دام لـ  44يو ًما في 2020م ،ســـب ًبا وراء
تالهـــا من
ٍ
صراع ٍ
حصول إيران على ُحطام الطائرات املســـيرة اإلسرائيلية
من طراز «هاروب» ،أو رمبا استطاعت احلصول عليها من
احلدود السورية-اإلســـرائيلية ،أو اللبنانية-اإلســـرائيلية،
بغض النظـــر عن أوجه الشـــبه بني
وأعـــادت هندســـتهاّ .
«شـــاهد »136-و«هاروب» ،فإ َّن لقدرات الطائرة املســـيرة
جانب أكثر أهمي ًة؛ فإيران
اإليرانية املجهولة حتـــى اآلن،
ٌ
أن
ليســـت دول ًة رائدة في أبحاث الطائرات املســـيرةَّ ،إل َّ
اســـتعدادها لنشـــر الطائرات املســـيرة هو ما يجعل منها
دول ًة ِ
خطر ًة بامتياز .حـــدا هذا اخلطر بالواليات املتحدة
وإسرائيل لتشكيل مجموعة عمل بشأن «التهديد املتزايد
للطائـــرات املســـيرة والصواريـــخ املوجهـــة بدقـــة» ،التي
تصنعها وتنشرها إيران(.)3
أن الطائرات املســـيرة التي تُز ِّود بها
وعلـــى الرغم من َّ
ميليشيا احلوثي تعمل مبحركات صينية وأملانية ،والس ّيما
الطائرات املسيرة ذات احملرك املروحي من طراز «صمد-
 ،»3فـــإ َّن إيران يبدو أنها قد حصلت على محركات نفاثة
صغيرة مـــن طراز «رانـــش »1-و«بروبلشـــن ،)4(»1-ويك ُمن

(1) ‘Exclusive: Iran Positions ‘Suicide Drones’ in Yemen As Red Sea Tensions Rise,’ Newsweek, Jan 13, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3sRh9Ru
(2) Seth J Frantzman, ‘Is Iran’s new drone swarm Shahed-136 tech a gamechanger?,’ The Jerusalem Post, Dec .2021 ,26 [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3Jz4Yic
(3) ‘Readout of Jake Sullivan’s Bilateral Meeting with Israeli NSA Meir Ben-Shabbat,’ The White House, April 27, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3qGXNMh
(4) David Hambling, ‘US And Israel Concerned Over Growing Drone Threat From Iran,’ Forbes, April 2021 ,28, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3zkMe12
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موطن قوة إيران في هذا الصدد في الســـوق السوداء ،أو
الـــدول الصديقة التي ال تواجـــه العقوبات .وفي 2021م،
كـــ َّرر قادةٌ عســـكريون إيرانيـــون في خطاباتهـــم احلديث
يعكـــس تركيز
عـــن الـــذكاء االصطناعـــي والروبوتات؛ ما
ُ
البـــاد على التقنيـــات املتطورة( ،)1كما كشـــفت إيران في
نفـــس العـــام عن نظـــام «طـــه  ،»1400الـــذي يُر َّكب على
الطائـــرات املســـيرة ،كجزء من نظـــام دفاعها في احلرب
إن النظام قـــاد ٌر على تغطية «منطقة
اإللكترونيـــة ،ويُقال َّ
تشـــغيلية كبيـــرة» ،كما ا َّدعت أنه ال ميكـــن تعقُّب الطائرة
املسيرة التي حتمل هذا النظام ،وإن كانت ال متلك القدرة
على التخفّي؛ أي ليســـت طائر ًة مسيرة ،شبح( ،)2وكشفت
إيـــران ً
رادار جديد للمراقبـــة والقيادة
أيضا عـــن نظـــام
ٍ

ٍ
نســـخة جديدة من
والتحكم باســـم «البـــرز» ،وكذلك عن
نظـــام صواريخ أرض–جو من طراز «مرصاد ،»16-وتزعم
إيـــران أ َّن لرادار «البـــرز» ثالثي األبعاد نطـــا ٌق يصل إلى
 450كيلومتـــ ًرا ،وأنه قاد ٌر على تت ُّبع  300هدف في نفس
الوقت ،مبا فيها األهداف منخفضة االرتفاع ذات املقاطع
العرضية الصغيرة(.)3
وتشمل إجنازات إيران العســـكرية ً
أيضا طائرةَ «غزة»
املســـيرة ،التـــي يشـــبه تصميمها طائـــرةَ «ريبر» املســـيرة
زعم أ َّن قدرتها على التحليق تصل إلى 35
األمريكيـــة ،ويُ َ
وأن أقصى ارتفاع لها يبلغ  35000قدم ،وقدرتها
ســـاعةّ ،
الرادارية لالســـتطالع واملراقبة تبلغ  500كيلومتر ،وأنها
قـــادرةٌ على حمل  13قنبل ًة في منوذج الهجوم( ،)4ووجدت

إيران زبو ًنا جدي ًدا لتقنيتها العســـكرية ،إذ حصلت إثيوبيا
على املسيرة اإليرانية «مهاجر )5(»6-التي ُر ِّخص لفنزويال
صناعتها ً
أيضا.
ثانيا :تهريب األسلحة واملخدرات
ً
 .1تهريب األسلحة
تقـــوم عقيدة «الدفـــاع األمامي» اإليرانيـــة على املرتزقة،
الذين يقاتلون أعداء إيران بعي ًدا عن حدودها اجلغرافية،
دعم فعالة ،إذ تعتمد إيران بال
وهذه العقيدة تستلزم قدرةَ ٍ
ّ
شك على مشاركة املعرفة الفنية مع وكالئها في املنطقة،
قطـــع حيويـــة لتجميع األســـلحة مثـــل الطائرات
وتوفيـــر
ٍ
املســـيرة .وتتضاءل قـــدرة وكالئها ،في ظل االســـتهداف
Rasanah

(1) Evan Omeed Lisman, ‘Iran’s bet on autonomous weapons,’ War on the Rocks, Aug 30, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3EHJfBb
(2) ‘Iranian Army unveils turbojet engine, new radar,’ Tehran Times, April 25, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3HtnAhH
(3) Jeremy Binnie, ‘Iran unveils new air-defence systems,’ Jane’s, Sep 2, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3FNVsWn
(4) Gareth Jennings, ‘Iran unveils ‘Gaza’ UAV’, Jane’s, May 24, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3FQsvc2
(5) Wim Zwijnenburg, ‘Is Ethiopia Flying Iranian-Made Armed Drones?’ Bellingcat, August 17, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3ePG3IV
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ٍ
هجمات على مستودعاتهم
النّشـــط ،وما يتع َّرضون له من
أو منشآتهم لتصنيع األسلحة في املنطقة.
وخالل 2021م ،سعت إيران إلى احلفاظ على السالح
بيـــد مرتزقتها في ســـوريا ولبنان واليمن .ففي ديســـمبر،
ٍ
سفينة صغيرة كان على
اســـتولت البحرية األمريكية على
متنها أسلح ٌة وذخيرة في بحر العرب قبال َة سواحل عمان
وباكستان ،وكانت سفينة الصيد تُبحر لنقل  1400بندقية
هجومية من طراز كالشينكوف و 226600طلق َة ذخيرة.
واعتُقِ ل البحارة اخلمســـة اليمنيون ،إذ لم يتمكنوا من
وموجهة
الهرب ،وكانت األسلحة املنقولة من صنع إيران،
َّ
إلـــى املناطق اخلاضعة لســـيطرة احلوثيـــن( ،)1فيما نفت
أي عالقة لها بتلك األســـلحة .وبحســـب ما أفادت
إيران ّ
البحريـــة األمريكيـــة ،فقـــد اســـتطاعت االســـتيالء على
أسلحة غير مشروعة يبلغ عددها  8700قطعة في البحر
األحمر واخلليج العربي(.)2
وعلـــى الرغم مـــن أ َّن االســـتيالء على قطع األســـلحة
املـــو َّردة مـــن إيران على ســـفن الصيد في أعالـــي البحار
أن اجلديـــد هو انتشـــار هذه
أصبـــح أمـــ ًرا اعتياد ًّيـــاَّ ،إل َّ
دول أفريقية
األســـلحة إلى خارج اليمـــن ،ووصولها إلـــى ٍ
ال ت ُِطـــل علـــى البحر األحمر ،إذ كشـــفت «املبادرة العاملية
ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية» تهريب
األســـلحة اإليرانية املوجودة بيد املرتزقـــة في اليمن إلى
الصومال .وجاء في تقرير املنظمة« :اســـتنا ًدا إلى بيانات،
أكثر من  400قطعة ســـاح جـــرى توثيقها في  13موق ًعا

بالصومـــال على مدى  8أشـــهر ،ومخزونات من  13قار ًبا
اعترضتها سفن بحرية»(.)3
 .2تهريب املخدرات لتعزيز القدرات المالية
وفي 2021م ،تزايدت نشاطات تهريب املخدرات إلى دول
ضبِط ما يزيد عن 67
اخلليج من سوريا ولبنان وإيران ،إذ ُ
طنًا من املخـــدرات ،بقيمة أكثر من  189مليون دوالر في
اخلليج العربي( .)4شـــملت املخـــدرات املضبوطة الهيروين
بكمية بلغت  6550كيلوغرا ًما ،وميثامفيتامني بكمية بلغت
 4.052كجم ،واحلشيش بكمية بلغت  56834كيلوغرا ًما.
وقـــد تكون أفغانســـتان أو إيران مصد َر هـــذه املخدرات،
أن احلرس الثوري غطى بعض نفقات عملياته
إذ يُعت َقـــد َّ
السرية من بيع املخدرات ،وليس اجليش اإليراني استثنا ًء،
فلطاملـــا ثبت تورط ُه فـــي تهريب املخـــدرات وضلوع ُه في
الســـوق الســـوداء العاملية( .)5وفي كل مرة يضبط مسؤولو
ُ
تكتشف
تهريب مخدرات،
اجلمارك في دول اخلليج حال َة
ِ
طر ُق تهريب جديدة.
ومـــن أجل وقف مـــوارد وكالء إيران املســـلحني وإنهاء
عزمهـــم علـــى مواصلة القتـــال ،يجب مواصلـــة مصادرة
األسلحة واملخدرات.
َ
وفـــي ســـوريا ،واصلت إســـرائيل اســـتهداف شـــبكات
توريـــد األســـلحة اإليرانيـــة ،وارتفع عـــدد الهجمات على
مستودعات األسلحة اإليرانية في البالد عن العام السابق
بقليـــل ،ويـــرى اجليش اإلســـرائيلي أنه َوف ًقـــا للتقديرات

(1) Diana Stancy Correll, ‘Navy ships confiscate 1,400 AK-47 assault rifles, ammo en route from Iran, likely headed to Yemen,’ Navy Times, Dec 23, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.
ly/3FNo3Ll
(2) ‘US Navy forces seize arms from Iran likely bound for Yemen,’ AP, Dec 23, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3eLebWo
(3) Katharine Houreld, ‘Iranian-supplied arms smuggled from Yemen into Somalia, study says,’ Reuters, Nov 10, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://reut.rs/3qERxVn
(4) ‘Multinational coalition reports record drugs seizure near Arabian Gulf in 2021. [Last accessed on Dec 31, 2021]. AFP via Arab News, https://bit.ly/32VU8ln
(5) Ahmad Majidyar, ‘Quds Force Reportedly Uses Regional Shiite Militias for Drug Smuggling into Europe,’ MEI, April 17, 2017, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3FTogfZ
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ً
ثالثا :زيادة وتيرة الهجمات السيبرانية اإليرانية
أدى االرتفاع املســـتمر في القدرات الســـيبرانية اإليرانية
إلى هجمات تستهدف البنية التحتية احليوية في الواليات
شـــن هجمات انتقامية ضد إســـرائيل
املتحدة ،إلى جانب
ّ
جهات «التهديد املستمر املتقدم»،
في 2021م .واســـتغلَّت
ٌ
الذي يُعـــرف اختصا ًرا بــ ِ  ،APTالتابع للحكومة اإليرانية،
َ
نقـــاط ضعـــف «فورتنـــت» و«مايكروســـوفت إكستشـــاجن
بروكسي شيل» في أكتوبر؛ ما أتاح لهم الوصول لألنظمة
وشـــن هجمات برامج الفدية ،والقيام
واختراق للبيانات،
ّ
()2
بعمليات تشفير وابتزاز .
وجاء في التحذير املشـــترك لوكالة األمن الســـيبراني
وأمن البُنية التحتية واملركز األســـترالي لألمن السيبراني
واملركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني في اململكـــة املتحدة
أن «جهات التهديد املستمر
ومكتب التحقيقات الفيدراليَّ ،
املتقدم الفاعلة التي ترعاها احلكومة اإليرانية تستهدف

Rasanah

(1) Judah Ari Gross, ‘In 2022, IDF to focus on curbing Tehran in Syria, prepping strike on Iran nuke sites,’ Times of Israel, Dec 28, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3zqcDuz
(2) An APT is a stealthy threat actor, typically a nation state or state-sponsored group, which gains unauthorized access to a computer network and remains undetected for an extended period. ‘Advanced
Persistent Threat Groups,’ Mandiant, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3sNcxfn
(3) Iranian Government-Sponsored APT Cyber Actors Exploiting Microsoft Exchange and Fortinet Vulnerabilities in Furtherance of Malicious Activities, Cybersecurity & Infrastructure Security Agency,
Nov 19, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3ENOuiz
(4) Dan Goodin, ‘Iranian Hackers Are Going After US Critical Infrastructure,’ Ars Technica, Nov 18, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3eJjwxv
(5) ‘Iranian targeting of IT sector on the rise,’ Microsoft, Nov 18, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3ELLbZq
(6) Matt Burgess, ‘A Hacking Spree Against Iran Spills Out Into the Physical World,’ Wired, Nov 29, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3mQyhmG
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العســـكرية« ،لم تتمكن إيران من نقل منظومات أسلحتها
عبر املنطقة ســـوا ًء ج ًّوا أو بح ًرا أو ب ًّرا بنســـبة تصل إلى
 ،%70بفضل التدخل اإلســـرائيلي ،وفي النســـبة املتبقية
تظـــل قـــدرة إيران علـــى النقل محـــدودة .وبالتالـــي ،فإ َّن
عدد منظومات األســـلحة املتقدمة أو اإلســـتراتيجية في
سوريا آخ ٌذ في االنخفاض»(.)1

بنشـــاط مجموع ًة واســـع ًة من الضحايا ،عبر العديد من
قطاعـــات البُنيـــة التحتية احليوية فـــي الواليات املتحدة،
التي تشمل قطاع النقل وقطاع الرعاية الصحية والصحة
ً
فضل عن املنظمات األسترالية»(.)3
العامة،
وأوضح التحذير املشـــترك ،الذي ميثل أعلى مســـتوى
اعتـــراف مبخاطر تهديـــد القرصنة اإليرانيـــة ،أ َّن مكتب
التحقيقـــات الفيدرالـــي ووكالـــة األمن الســـيبراني وأمن
البُنية التحتية واملركز األسترالي لألمن السيبراني واملركز
الوطنـــي لألمن الســـيبراني في اململكة املتحـــدة ،يق ِّيمون
اجلهات الفاعلة التي تركز على اســـتغالل نقاط الضعف
(الثغرات) املعروفةً ،
بدل من استهداف قطاعات محددة،
وميك ُن جلهـــات التهديد املســـتمر املتقـــدم الفاعلة ،التي
ترعاها احلكومة اإليرانية االســـتفادةَ مـــن هذا الوصول
لعمليات ضارة ،مثل اختراق البيانات أو التشـــفير وبرامج
الفدية وعمليات االبتزاز.
وعلـــى الرغـــم مـــن مت ُّكنهـــم مـــن ســـد الثغـــرات فور
اكتشـــافهم لعمليـــة القرصنة ،التي اســـتهدفت «فورتنت»
و«مايكروسوفت إكستشاجن بروكسي شيل» ،فإ َّن مسؤولني
من الدول الثالث (بريطانيا وأمريكا وأســـتراليا) يدعو َن
لتوخّ ـــي احليطـــة واحلـــذر()4؛ إذ جاء هـــذا التحذير قبل
يـــوم من رصـــد شـــركة مايكروســـوفت لهجـــوم مجموعة

«الفوسفور» التابعة إليران ،التي نشطت في برامج الفدية،
املستخدمة جلمع اإليرادات أو تعطيل عمل اخلصوم(.)5
وقالـــت شـــركة البرمجيـــات العمالقـــة فـــي تقييمهـــا
التفصيلـــي للتهديد اإليراني ،بينما كانت توصي باحللول:
إ َّن الشـــركة «أصدرت حتى اآلن ،ومنـــذ بداية هذا العام،
أكثـــر من  1600إشـــعار ألكثر من  40شـــرك ًة متخصصة
في تكنولوجيا املعلومات؛ ر ًّدا على االســـتهداف اإليراني،
مقارن ًة ب ِـ  48إشـــعا ًرا فقط خالل عام 2020م؛ ما يشـــير
إلى زيادة كبيرة للنشاط عن السنوات املاضية».
وفـــي حربهـــا غيـــر املرئيـــة املســـتمرة فـــي الفضـــاء
اإللكتروني ،تلقَّت إيران هجمات قرصنة نالت من شـــبكة
توزيـــع الوقـــود ،ونظـــام القطـــارات ،وقطاع الطيـــران(،)6
ور ًّدا علـــى هـــذه الهجمات ،ســـ َّربت إيـــران معلومات عن
لشـــن
اجليش اإلســـرائيلي .وفي نوفمبر ،عمد اإليرانيون
ّ
انتقـــام ســـيبراني «هائـــل» ،بإطالق هجمات اســـتهدفت
ٍ
عمالقـــة التكنولوجيـــا ،ليـــس فقـــط جلني األمـــوال غير
املشـــروعة ،لكـــن ً
أيضا للوصول إلـــى معلومات مهمة .وال
مجال للشـــك
أي
ٍ
يتـــرك نطا ُق وحجـــ ُم عمليات القرصنة ّ
أن املخترقني الســـيبرانيني ليســـوا أفرا ًدا متحمسني
في َّ
عاديني ،بل جهات حكومية ،وميك ُن أن يكون للتصعيد آثا ٌر
مدمرة على املنطقة والعالم ،مع غياب احتمال وقف هذه
النشاطات السيبرانية.
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رابعا :مستجدات البرنامج النووي
ً
بدأ عام 2021م بتخصيب إيران لليورانيوم بنســـبة ،%20
بإطالق حذِ ر حلاملة أقمار صناعية بثالثة أجهزة
وانتهى
ٍ
إلـــى الفضاء .وفـــي خض ّم اجلولة الثامنـــة من احملادثات
النووية في فيينا ،التي تســـير بوتيرةٍ بطيئة ،بعثت طهران
ٍ
حتـــد؛ إذ اعترفت بأ َّن مخـــزون اليورانيوم عالي
برســـالة
التخصيـــب في البالد وصل إلى درجـــة نقاء  ،%60ويزن
حوالـــي  25كيلوغرا ًما ،بينما يـــزن اليورانيوم 235-بنقاوة
 %20حوالـــي  210كيلوغرامـــات( ،)1ومت َّكنـــت إيـــران من
تقليص «وقت االختراق النووي» ،من خالل هذه االنتهاكات
العلنية خلطة العمل الشاملة املشتركة؛ ما جعل من السهل
تخصيب  %90من اليورانيوم بشـــكل أسرع ،وجتلَّت قدرة
إيران على إنتاج أجهزة طرد مركزي أســـرع وأكثر تطو ًرا
في 2021م .و َوف ًقا للقانون النووي اجلديد ،رمبا تكون قد
بدأت بالفعل تشـــغيل  1000جهاز ٍ
طرد مركزي من طراز
()2
( ،)6-IRمـــع حلـــول  30ديســـمبر 2021م  .وعلى الرغم
مـــن حرص إدارة بايدن على إحياء خطة العمل الشـــاملة
فـــإن املشـــكلة اجللية التـــي تتجاهلها في هذا
املشـــتركة،
َّ
الصدد ،هي تقليص إيران لوقت االختراق النووي؛ أي في
حال انســـحبت إيران من خطة العمل الشـــاملة املشتركة
ومعاهدة منع انتشـــار األسلحة النووية ،ستحتاج إلى سنة
واحـــدة على األقل لتخصيب اليورانيـــوم من  %3.67إلى
 %90أو أكثر الســـتخدامه في صنع األسلحة النووية .كما
ستحتاج إيران إلى عامني آخرين لتصنيع جهاز نووي مز َّود
بآلية احلماية من اإلشـــعاع ،مبجرد حصولها على الكمية
املناسبة من املواد املشعة ذات اجلودة العالية ،حتى يُطلَق

وت َ
ُوضع فيه آليات التشغيل الصحيحة؛ لينفجر بدقة على
االرتفاع الصحيح ،وضمن املدى احملدد.
خامتة :توقعات للعام 2022م
قد يشـــهد عام 2022م حتديثات في الطائرات املســـيرة
اإليرانيـــة؛ لتواكـــب قـــدرات منافســـيها وخصومهـــا .كما
ســـيكون التركيز األساســـي للحرس الثوري اإليراني على
حتسني التكتيكات ودمجها في ساحة املعركة ،فهو يواجه
بالفعل عد ًدا ال يحصى من التحديات في إدارة املوارد في
ظل الظروف الصعبة.
ـــب تركيـــز طهـــران األساســـي حتـــى اآلن علـــى
َ
ينص ّ
تضخيم قدرة أســـلحتها؛ للحصـــول على الدعم الداخلي،
ونشـــر أنظمة معينة لوكالئها في الشـــرق األوســـط .وفي
ظـــل مـــا تواجه ُه من عراقيل في سلســـلة التوريد واألزمة
ســـيتعي على إيران حتويل تركيزها
االقتصادية اخلانقة،
َّ
توصلت إيران والواليات
نحو حتســـن تكتيكاتها ،وســـوا ًء َّ
املتحدة إلى اتفاق إلحياء خطة العمل الشـــاملة املشـــتركة
أم ال ،فإ َّن برنامج طهران النووي سيبقى في مرمى نيران
إسرائيل.
تُ َعـــ ّد القـــدرة اإليرانية فـــي مجال القرصنة ســـي ًفا ذو
حدين؛ أل َّن ما كانت حتاول حتقيقه من خالل الدبلوماسية
واالبتزاز ،ميك ُن أن يضيع في ســـاحة املعارك السيبرانية،
وقد يشـــعل االستهداف الســـيبراني املفرط في التحدي،
ص ِّمم
عواقـــب قـــد تـــؤدي إلـــى دمار أســـوأ بكثيـــر ِ َّ
مـــا ُ
قياســـا على ذلك ،ميك ُن لطهران
«إستكســـنت» من أجله.
ً
توجيه ضربة مدمرة ألعدائها ،ال ميك ُن الســـيطرة عليها؛
ما يؤدي إلى سلســـلة من الهجمات املضادة .واملناوشـــات

أي عملية سرية
اإللكترونية ال تقل أث ًرا في تدميرها عن ّ
على األرض ،والســـ ّيما في ظل غياب نظام عاملي أو آلية
للحد من الهجمات السيبرانية حتى اآلن.
إذا ظلَّـــت احملادثـــات في فيينـــا غير مجديـــة وانتهت
إلـــى طريق مســـدود ،فمِ ـــن األرجـــح أن تلجأ إيـــران إلى
التصعيـــد واســـتخدام وســـائل الضغـــط علـــى املجتمـــع
الدولـــي ،مثل التهديد باالنســـحاب من معاهدة احلد من
انتشار األسلحة النووية (َّ .)NPTإل أ َّن إيران تدرك جي ًدا
العواقب السلبية في حال انسحابها ،حيث ميك ُن أن تلجأ
املجموعـــة الدولية إلى إعادة املِلف النووي ملجلس األمن،
وإعـــادة فـــرض العقوبات التـــي كانت مطبقـــ ًة على إيران
أن من شـــأن ذلك أن يزيد من
قبـــل االتفـــاق النووي .كما َّ
العزلة الدولية إليران ،كما هو احلال مع كوريا الشمالية،
وهـــو مـــا ال تريده إيران .لكن ما ترغبـــه إيران ،هو إطالة
تخصيب نووي
أمـــد املفاوضات؛ لتتمكن من حتقيق قدر ِة
ٍ
مت ِّكنهـــا مـــن صنع الســـاح النـــووي ،في حـــال اضط َّرت
للخروج من اتفاقية .NPT
كمـــا أنه من املتوقـــع أن تتصاعد التوترات في العراق
ما كانت عليه في العامني
وسوريا ولبنان واليمن ،أسرع ِ َّ
املاض َي ْي .وفي ظل خسائر امليليشيات اإليرانية في اليمن
والعراق ،فقـــد تنتق ُل املواجهات إلـــى مناطق أخرى ،مثل
اســـتهداف خطوط النقل البحري واملمـــ َّرات املائية .تبدو
التو ُّقعات لعام 2022م مر ِّوع ًة وجدير ًة بالتن ُّبه ّ
ملؤشراتها.

(1) Asia Ibrahim, ‘Iran admits having 210 kilograms of 20% enriched uranium,’ Anadolu Agency, Nov 06, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3eH2wYX
(2) Julia Masterson and Kelsey Davenport, ‘Iran Plays Hardball in Vienna,’ Arms Control Now, December 9, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021]. https://bit.ly/3JAfpCd
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يرصد هـ ــذا املِلف التط ـ ـ ّورات االجتماعية التي شـ ــهدتها إيران
خـ ــال عـ ــام 2021م ،وانعـ ــكاس هـ ــذه التط ـ ـ ّورات علـ ــى املشـ ــهد
السياسـ ــي واالجتماعـ ــي واالقتصـ ــادي فـ ــي إيـ ــران .وكان ا ِمللـ ــف
االجتماعـ ــي فـ ــي تقرير 2020م قـ ــد أجاب عن األسـ ــئلة املتعلقة
بوضـ ــع املرأة اإليرانية وحقوقها السياسـ ــية واملدنيـ ــة ،كما تناول
قضايا اإلدمان وإعدام الرياضيني .وفي هذا العام 2021م سـ ــوف
مؤشر
مؤشرات مهمةّ :
نقدم نظر ًة عامة عن أداء إيران في ثالثة ّ
ومؤشر املخاطر االجتماعية (،)SRI
املتعدد األبعاد (،)MPI
الفقر
ّ
ّ
ومؤشـ ــر التنمية املرتبط باجلنـ ــس (ُ ،)GDIثم نختتم هذا املِلف
ّ
بخامتة نتناول فيها مستقبل الوضع االجتماعي في إيران
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ّأو ًلّ :
املتعدد األبعاد ()MPI
مؤشر الفقر
ّ
ّ
يؤث ُ
ـــر الفقر يف الصحة املجتمعية والتعليم ومســـتويات
املعيشـــة ،وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم توافـــر أرقـــام عن
ّ
ّ
ّ
والســـيما يف عـــام 2021م ،فـــإن
هـــذا املؤشـــر يف إيـــران،
ّ
َّ
َّ
ً
عديـــدا مـــن التقاريـــر الدوليـــة قدمت عدة مؤشـــرات
ّ
تن�اولـــت املؤشـــرات االجتماعيـــة ،وحللـــت مـــا يواجه
الشعب اإليراين من صعوبات.
 .1الفقـــر
ُيتوقع أن تبلغ نســـبة النمو االقتصـــادي اإليراين  %10يف
حال إحيـــاء االتفاق النـــووي اإليراين املربم عـــام 2015م
واملعـــروف باســـم خطة العمل الشـــاملة املشـــركة
( .)JCPOAويف ظـــل اســـتمرار العقوبـــات االقتصادية

ّ
املفروضـــة على إيران حيذر اقتصاديون من أن جناة البالد
ًّ
اقتصاديا تتوقف على إحياء االتفاق النووي( .)1وبسبب
العقوبات تضاعف عدد من يعيشون حتت خط الفقر
ًّ
ً
أمريكيا
دوالرا
يف إيران (أي من يكسبون أقل من 5.50
ً
ً
تقريب�ا يف اليوم) خالل صيف عام 2021م مقارنة بفرتات
الصيف يف العامني الســـابقني .وحبلول نهاية هذا العام
ارتفعت معدالت الفقر يف إيران بنســـبة  ،%10يف حني
تبلغ نســـبة التضخم  ،)2(%45.4ويعيش ثلث شـــعب
إيـــران حتت خـــط الفقر ،فيمـــا واجهت برامـــج الرعاية
تقليصا ً
ً
كبريا يف املزياني�ة(.)3
االجتماعية واإلعانات
ويشري بعض اخلرباء من داخل إيران إىل مستويات أخطر
تصل إىل  60مليون إيراين ًّ
حاليا بسبب الغالء  ،أو ما يفوق

 %70من الشـــعب اإليـــراين( .انظـــر امللف االقتصادي
للمزيد حول أثر التضخم وتغريات العملة على املجتمع)
 .2كوفيد19-
تعرضـــت إيـــران لعـــدد مـــن موجات فريوس كورونا
أثرا ً
(كوفيد ،)19-م َّما ترك ً
كبريا يف املجاالت االجتماعية
ِ
واالقتصادية والسياسية يف البالد ،إذ كانت بروتوكوالت
التخفيف مـــن الوباء اليت طبقتها احلكومـــة اإليراني�ة
محدودة ولـــم توافق على اســـترياد اللقاحات ســـوى يف
منتصف العـــام .وعليـــه ،توفـــرت اللقاحات يف البالد
حبلول نهاية العام ،وقد أدى تراجع النشـــاط االقتصادي
واألثـــر النفـــي النتشـــار الوبـــاء إىل ارتفـــاع معدالت
االنتحار والطالق يف عـــام 2021م( )4على الرغم من جهود
الربلمـــان اإليراين للحد من بعض التداعيات االجتماعية
ّ
والســـيما تشـــرد األطفـــال ،وإدمـــان
مثـــل التشـــرد،
()5
املخدرات والبطالة .
(1) «Scenarios Facing Iran Economy Should JCPOA Revive or
Collapse,» Fararu, December 4, 2021, accessed December 9,
2021, https://bit.ly/3pJORGx. [Persian].
(2) «Ten Percent Increase in Poverty Indices in Iran,» BBC Farsi, November 17, 2021, accessed December 9, 2021, https://bbc.
in/32HNkIn. [Persian].
(3) «What Percent of People in Iran Live Below Poverty Line? / Rate
of Poverty in Year 1400,» Iran Student Correspondent Association, August 30, 2021, accessed December 1, 2021, https://bit.
ly/32QDt2M. [Persian].
(4) «Corona Increased Social Harms in Iran,» Eghtesad Online,
December 28, 2021, accessed December 28, 2021, https://bit.
ly/3G2xSFv. [Persian].
(5) «Efforts to Reduce 5 Social Harms Drafted into Law of Sixth
Development Plan,» Research Center of Islamic Consultative
Assembly, April 4, 2021, accessed December 2, 2021, https://bit.
ly/3FMXZA1. [Persian].
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أدى اخنفاض مستوى النشـــاط االقتصادي ،الناجم عن
جاحئة كورونا والعقوبات املفروضة على إيران ،إىل وصول
تأثريا ًّ
نسبة العمالة إىل  %37.7يف أبريل ويونيو ،وأثر ً
سلبي�ا
يف النساء على وجه اخلصوص( .)1كما أدى ارتفاع العجز
المايل واخنفاض اإليرادات احلكوميـــة إىل ارتفاع معدل
البطالة يف الصيف بنسبة ِ ،%9.6م َّما زاد عدد العاطلني
بمقـــدار  2.5مليون شـــخص يف إيـــران يف نفـــس الفرتة،
َبمـــن فيهم  200000عاطل عن العمل يف فرتة ســـابقة يف
الربيع .وبصورة عامة كان عدد من يعملون يف الصيف
أقل من  24مليـــون تومان إيراين ،وارتفـــع معدل البطالة
بنســـبة  %10.7يف املناطق احلضرية ،وبنســـبة  %6.5يف
املناطق الريفيـــة حبلول الصيف( .)2وبلغ معدل البطالة
يف الصيف بني الفئة العمرية من  18إىل ً 35
عاما نســـبة
 ،%17.6وبنسبة بلغت بني الرجال  ،%12.9وبني النساء
 ،%14.6وقد واجهت الفتي�ات يف ســـن ً 15
عاما والنساء
ُ
املسؤوالت عن إعالة أ َسرهن معدل بطالة أعلى بنسبة
 .)3(%17.7وحبلول الربيع ارتفعت البطالة إىل حد أن يعمل
 3إيرانيني فقط من بني كل عشرة ،وارتفع عدد العاطلني
عن العمل بني أصحاب املؤهالت العلمية إىل .)4(%13.4
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 .3ضعف التوظيف

ثانياّ :
مؤشر املخاطر االجتماعية ()SRI
ً

تشمل املخاطر االجتماعية مشكالت مختلفة تؤثر ً
تأثريا
ً
كبريا يف املجتمع ،مثل االحتجاجات املناهضة للحكومة،
وعدد الســـجناء ،وتعاطي املخدرات ،والطـــاق أو تغري
أنماط الزواج ،وأزمة السكن.
 .1االحتجاجات
شـــهدت إيران احتجاجات منتظمـــة يف جميـــع أرجائها
ّ
ألسباب عديدة ،مثل النقص احلاد يف املياه ،وتدين األجور
وتأخر دفعها ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وانقطاع التي�ار

الكهربايئ .أما احتجاجات املتقاعدين ،اليت جاءت بسبب
اخنفاض معاشات التقاعد احلكومية يف عديد من املدن،
ٍّ
فقـــد ّ
حتولت إىل حتد يف طهران على وجـــه اخلصوص ،إذ
ً
ً
ارتفاعا يف األســـعار كان األعلى مقارنة
شهدت العاصمة
ّ
()5
ِبـ 173مدين�ة حول العالم  ،فيما احتج معلمون يف أكرث من
ً
وعموما فقد سيطرت االحتجاجات
 100مدين�ة إيراني�ة(.)6
َّ
املعيشـــية علـــى املشـــهد االجتماعـــي يف إيـــران ،إذ نظم
متقاعدون قرابة  250مسرية يف أكرث من  20مدين�ة إيراني�ة،
ِم َّما يمثـــل زيادة بنســـبة  %13يف مثل هذه االحتجاجات
ً
مقارنة بالسنوات السابقة ،إذ كان معظم االحتجاجات

Rasanah

(1) «Iran, Islamic Republic, World Bank Economic Update 2021,» World Bank, accessed December 16, 2021, https://bit.ly/3eHWHdO.
(2) «Unemployment in Cities Peaks / More Employment in Industrial Sectors,» Eghtesad News, November 2, 2021, accessed December 10, 2021, https://bit.ly/3HqaoKD. [Persian].
(3) «What Percent of Young Women Are Unemployed?» Bourseon, November 2, 2021, accessed December 3, 2021, https://bit.ly/3mJC59l. [Persian].
(4) «Only 3 Out of!0 Iranians is Employed,» Tejarat News, August 18, 2021, accessed December 19, 2021, https://bit.ly/3sKdPaW. [Persian].
(5) «Protest Against Inability to Make a Living; Rally by Retirees in Several Cities in Iran,» BBC Farsi, December 27, 2021, accessed December 27, 2021, https://bbc.in/3sOvbDv. [Persian].
(6) «Despite ‘Summoning of Guild Activists’, Teacher Protest Gatherings Took Place in More than 100 Cities in Iran,» BBC Farsi, December 23, 2021, accessed December 24, 2021, https://bbc.in/3pIZl9m. [Persian].
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الســـابقة متن ً
�اثـــرا وصغري النطاق ،لكن االحتجاجات
ً
وإصرارا على
املعيشية هذا العام كانت أكرث مركزية
القضية(ّ .)1أما االحتجاجات العمالية يف الربع األول من
ً
إضرابا وثالثة إضرابات نقابي�ة
العام ،فقد تضمنت 114
ّ
ُ
كبرية ،وبهدف وقف انتشار االحتجاجات سجن ما ال يقل
ًّ ُ
ً
عماليا ،وفصل ما يقرب من  1400منهم
ناشـــطا
عن 46
ُ ُ
من وظائفهم أو و ِقفوا عنها ،فيما ال يزال ما يقرب من 30
ُ
ألف عامل دون تأمني .ويعيش معظم أ َســـر العمال إما
قريب منه ،أي بأقل من ً 5.50
ٌ
دوالرا
حتت خط الفقر وإما
ًّ
أمريكيا يف اليوم(.)2
 .2السجنــاء
أدانت األمم املتحدة عمليات اإلعدام التعســـفية
والســـرية يف إيران عـــام 2021م()3؛ وبســـبب عدم
مساءلة احلكومة بشأن تعذيب السجناء وفرض
ظروف غري إنساني�ة عليهم فقد ارتفعت معدالت
َ َ
الوف َيات يف السجون ،إذ أظهرت لقطات مراقبة
مسربة من ســـجون إيران ســـيئ�ة الســـمعة ،مثل
ً
سجن إيفني يف طهران ،معاملة مروعة للمساجني،
وتعذيب روتيين للرجال والنساء واألطفال باجللد

والصعق الكهربـــايئ ،وتنفيـــذ اإلعـــدام الوهيم،
واإليهـــام بالغـــرق ،والعنف اجلنـــي ،والتغذية
القسرية باملواد الكيميائي�ة ،واحلرمان من الرعاية
الطبي�ة ،والضرب املتكرر(.)4
ُّ
وقد نفذت  100عملية إعدام على األقل يف جرائم
ُ
متعلقة باملخدرات ،و 130عملية إعدام يف تهم قتل،
وال يـــزال عدد َمن ُأعدموا يف قضايا سياســـية َ
ومن
ُأعدموا من األحداث غري معروف ً
تماما؛ بســـبب
رفض احلكومة الكشف عن األرقام احلقيقية.
وتشـــر اإلحصاءات الرسمية إىل وجود أكرث من
ً
عشرة إعدامات ،جاء معظمها نتيجة ملحاكمات
ً ُ ّ
جائـــرة ،فمثل ت ُوف َيت ســـجين�ة بنوبـــة قلبي�ة قبل
ُ
لَّ َّ
إعدامها ،إ أن جثتها شـــنقت يف فرباير .وتتعرض
األقليات العرقيـــة للخطر علـــى وجه اخلصوص
ّ
والســـيما العرب واألكراد والبلوش ،إذ
يف إيران،
َّ
ُينفذ حكم اإلعـــدام يف نشـــطائهم االجتماعيني
والسياسيني بصورة متكررة ،وتظهر على أجسادهم
كدمات تعذيب واضحة ،وأغلـــب املنتمني إىل
األقليات العرقية يتعرض ملحاكمات جائرة(.)5

 .3تعاطي املخدرات
()6
ارتفع تعاطي األفيون ووصل إىل معدالت مقلقة  ،إذ
إيراني�ا ًّ
تشري بعض اإلحصاءات إىل وفاة ًّ 13
يوميا يف 2021م
َ
نتيجة تعاطي املخدرات ،ويصل عدد املدمنني يف إيران
إىل ما يقرب من  2.8مليون مدمن ،و 1.6مليون يتعاطون
فرتة ألخرى على ســـبي�ل التسلية( .)7وقد
املخدرات من ٍ
ارتفعـــت معدالت تعاطـــي املخدرات على املســـتوى
ُ ّ
ً
الوطـــي بنســـبة  %6.5مقارنة بالعـــام الســـابق ،وت ُوف
ما يقرب من  3000شـــخص بســـبب جرعة مخدرات
ً
زائدة( ،)8فيما اخنفض متوســـطسن التعاطي اخنفاضا
ً
كبرياِ ،م َّما أدى إىل زيادة عدد املدمنني الشباب(.)9
 .4الطالق وتغري أنماط الزواج
تفاقمت املشكالت االجتماعية يف ظل ازدياد الطالق
فمن بني كل ثالث زيجـــات يف إيران انتهت
يف إيرانِ ،
()10
واحدة بالطالق  ،إذ ارتفعت معدالت الطالق بنسبة
 ،)11(%28واخنفضت معدالت الزواج بنســـبة  .%36ويف
َ ْ
الماضيـــن أدت البطالة إىل ارتفاع
العامني
متوســـط

ســـن الـــزواج يف إيران ،فيما ظل مـــا يقرب من  %70من
ّ
اإليرانيـــن العزاب يف ســـن الـــزواج غـــر قادرين على

(1) «Expansion of Sustenance Protests in Iran’ From Greif of Retirees to Increase in Labor Gatherings,» Iran Human Rights, April 27, 2021, accessed December 1, 2021, https://bit.ly/3JBvesc. [Persian].
(2) «World Labor Day; Statistical View of Labor Conditions in Past Year 1999-1400;» Herana, November 23, 2021, accessed December 14, 2021, https://bit.ly/31kIYXa. [Persian].
(3) «Iran: UN Independent Experts Condemn Secret Execution of Kurdish Prisoner,» United Nations, December 22, 2021, accessed December 23, 2021, https://news.un.org/en/story/2021/12/1108652.
(4) «Iran: Leaked Video Footage from Evin Prison Offers Rare Glimpse of Cruelty Against Prisoners,» Amnesty International, August 25, 2021, accessed December 5, 2021, https://bit.ly/3zgHQQX.
(5) «High Number of Iran Executions in 2021 Signals Worsening Rights Condition,» Iran Human Rights Monitor, October 7, 2021, accessed December 3, 2021, https://bit.ly/3EK87YT.
(6) «90% Of World Opium if Found in Iran / 1200 Tons of Illicit Drugs Found Last Year,» Fars News Agency, November 30, 2021, December 11, 2021, https://bit.ly/32HP0l9. [Persian].
(7) «13 Iranians Die Daily for Using Illicit Drugs,» DW, May 31, 2021, accessed December 2, 2021, https://bit.ly/32VVBIo.
(8) «How Many Lost Lives in 1400 Due to Drug Abuse?» Borna News, November 22, 2021, accessed December 12, 2021, https://bit.ly/3qZd4IH. [Persian].
(9) «Lower Drug Abuse Age Is Threatening Us,» Tasnim News Agency, December 19, 2021, accessed December 19, 2021, https://bit.ly/3sQwNNg. [Persian].
(10) «Registration of Dangerous Records of Divorce One From 3 Marriages in Country,» Tasnim News Agency, April 5, 2021, accessed December 27, 2021, https://bit.ly/3pKC72A. [Persian].
(11) «Continuation of Divorce Rates and Declining Marriage Rates in Iran,» Radio Farda, October 3, 2021, accessed December 23, 2021, https://bit.ly/31imqWV. [Persian].
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الزواجّ .أمـــا الـ %30فاختاروا العزوف عنه .ويصل عدد
ّ
اإليرانيـــن العزاب يف ســـن الزواج إىل حنـــو  11.8مليون
بسبب ما يعيشه املجتمع اإليراين من توترات اجتماعية
واقتصاديـــة وأســـرية وسياســـية ،وقـــد ارتفـــع معدل
ّ
ً
ً
يســـتمر يف
كبريا ،وهو زواج
ارتفاعا
«الزواج األبيض»
الغالب إىل فرتة ترتاوح بني عام و 3أعوام ،وكذلك الزواج
املؤقت َ
والعالقات خارج إطار الزواج(.)1
 .5أزمة اإلسكان
ارتفعت تكاليف املساكن السنوية بنســـبة  %52يف
طهران( ،)2فيما ارتفعت متوسطتكاليف املساكن على
ً
مستوى البالد بنسبة  %21مقارنة بعام 2020م ،وارتفعت
تكاليف املساكن الشهرية بنسبة  %1.8يف عام 2021م.
بنسبة ترتاوح بني 51.2
ّأما اإلجيارات يف طهران ،فارتفعت
َُ
إىل  %54.2هذا العـــام ،ويصل عدد األســـر اإليراني�ة اليت

Rasanah

(1) «Why Do Youth Show No Inclination for Marriage?» Shafaqna,
May 6, 2021, accessed December 25, 2021, https://bit.ly/3pHprtf.
[Persian].
»(2) «Annual Housing Inflation in Tehran Close to 52 Percent,
Kalemeh World Network, December 6, 2021, December 15, 2021,
https://bit.ly/3pLY29D. [Persian].
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تعيش يف مســـاكن مستأجرة إىل ما يقرب من  8.5مليون
أسرةِ ،م َّما اضطر احلكومة إىل التعهد ببن�اء أربعة ماليني
مزنل جديد خالل السنوات األربع املقبلة(.)1
ً
ثالثاّ :
مؤشر التنمية املرتبط باجلنس ()GDI
ُ
ّ
يكشف مؤشر التنمية املرتبط باجلنس -الذي أدرج ضمن
ّ
مؤشـــرات التنميـــة االجتماعية منذ عـــام 2014م ،معدالت
ّ
ُ
قلقة ِلـ«مؤشـــر عدم املساواة بني اجلنسني» ،ففي عام
م ِ
2019م احتلت إيران املرتب�ة رقم  113من أصل  162دولة يف
ّ
مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني( ،)2وال توجد إحصاءات
متعلقة بإيران منذ تلك الفرتة ،ولكن اإلحصاءات املحلية
ُ
َ ً ُ
قلقة يف املجاالت التالية:
ظهر ِنسبا م ِ
والدولية ت ِ
 .1زواج القاصرات
تنتشر ظاهرة زواج القاصرات يف إيران يف املناطق الريفية ،إذ
تصل نسبة طالبات املدارس املزتوجات ِم َّمن يدرسن يف الصف
ُ
السادس إىل الثامن إىل ّ ،%90
منهن  %50ي َبن من أزواجهن
على وقف التعليم ،ويعاين أغلب النساء يف مناطق الريف يف
َ
إيران من اكتئ�اب ،ويعمدن إىل سلوك إيذاء النفس(.)3
ً
َووفقا ملركز اإلحصاءات يف إيران فقد تســـارع معدل
زواج الفتي�ات ِم َّمن ترتاوح أعمارهن بني  10سنوات و14

ســـنة بصورة مقلقة يف الفرتة ما بني عـــام 2020م إىل عام
ً
ُ ّ
ً
ســـبب�ا
وي َعد الفقر
2021م مقارنـــة بالعامني الســـابقني،
ً
رئيسا يف ذلكُ ،
وي ِق ّر املركز بعدم وجود إحصاءات موثوقة
ّ
ُ
يمكن القـــول :إن زواج
على املســـتوى الوطين ،وبالتايل
()4
القاصرات قد بلغ مســـتويات عالية للغايـــة يف إيران ،
ّ َّ
ّ
والســـيما أن إيران حتتل املرتب�ة الثاني�ة بعد غيني�ا يف ترتيب
ّ
زواج الفتي�ات دون
السن القانوني�ة(.)5
 .2التميزي ضد النساء
ُ
َّ
وشـــبابي�ة
أثار قانون إيراين جديد أطلق عليه «دعم املجتمع
الســـكان» احتمال إصدار عقوبة اإلعدام حـــى يف حالة
ّ
اإلجهاض .وقد انتقد خرباء مســـتقلون يف حقوق اإلنســـان
هذه اجلوانب مـــن القانون اجلديد الـــذي ّ
يقيد اإلجهاض
ً
ُّ
ً
مباشرا
ووسائل منع احلمل واخلتان الطوعي ،وعدوه انتهاكا
َ
حلقوق املرأة ،إذ يزيد مخاطر َوف َيات األمهات( .)6وتن�اقش
إيران مشـــروع قانـــون جديد حلماية املـــرأة من العنف ،إذ
ُ
تتعرض اإليراني�ات للعنف األ َسري ألسباب ،أبرزها :الفقر
والبطالة وتعاطي املخدرات ،ومعظم أشكال العنف حسب
اجلنس غري مسجل ،ولكن العنف ضد املرأة زاد بنحو ،%38
َّ
كما أن اإليراني�ات أكرث عرضـــة للبطالة من الرجال بـ 14مرة

على األقل( ،)7وقد رفعت الســـلطات اإليراني�ة عن النساء
يف 2021م حظـــر دخولهن املالعب .ويشـــجع رجال الدين
«املتشددون» النساء على مخاطبة أزواجهن باسم العائلة
ً
كداللة على االحرتامَ ،ووفقا ملقرر األمـــم املتحدة اخلاص
ّ
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إيران ،ما زالت النساء يف إيران
ُي َ
عاملن كمواطنات من الدرجة الثاني�ة(.)8
خامتة :مستقبل الوضع االجتماعي يف إيران
ّ
املؤشرات ّ
ترجح اتســـاع الفجوة بني طبقة األغني�اء والفقراء
ومزيد من االرتفاع يف معدالت الفقـــر واملخاطر االجتماعية.
ومـــن املرجـــح أن يشـــهداإلنفاق احلكـــويم علـــى الرعاية
ّ
ً
االجتماعية مزيدا من االخنفاض بســـبب تراجع مؤشـــرات
االقتصادِ ،م َّما ســـيؤثر بشـــدة يف الطبقة البسيطة ويتسبب
إليران يف سلسلة من املشكالت االجتماعية يف العام املقبل.
خالل الســـنوات األخريةّ ،
سجلت إيران فجوة كبرية بني
اجلنســـن يف املضمار االقتصادي ً
قياســـا ببقية دول العالم،
ّ
َّ
وذلك الحتاللها مراتب دني�ا بني املؤشرات العامليةِ ،م َّما يعين أن
ملزيد من التميزيِ ،م َّما سيؤدي
اإليراني�ات مرشحات للتعرض ٍ
ّ
إىل تشوهات مجتمعية يف حق هذه الشرحية ،وربما إىل معدالت
انتحار عالية واضطرابات يف الصحة العقلية وجتارة اجلنس.

(1) «Increase in Prices of Housing Market; Government Struggling to Deliver Promise to ‘Build Four Million Homes’,» BBC Farsi, December 28, 2021, accessed December 2, 2021, https://bbc.in/3FMFITx. [Persian].
(2) «The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, Human Development Report 2020, Iran (Islamic Republic of),» United Nations Development Program, accessed December 13, 2021,
https://bit.ly/3FPbyyG.
(3) «Wide Spreading Trend of Child Marriage in Villages,» Fararu, December 5, 2021, accessed December 13, 2021, https://bit.ly/3eHXLy9. [Persian].
(4) «The Breaking of Record for Marriage of Girls Aged 10-14 in Spring of 1400,» Fararu, November 22, 2021 accessed December 15, 2021, https://bit.ly/3pKaVAU. [Persian].
(5) «After Guinea, We Have Largest Rate of Marriage for Under-aged Girls,» Fararu, November 27, 2021, accessed December 15, 2021, https://bit.ly/3mOV8Px. [Persian].
(6) «Iran Death Penalty Threat for Abortion Unlawful: UN Rights Experts,» United Nations, November 16, 2021, accessed December 27, 2021, https://bit.ly/3FLPmFW.
(7) «Statement by Democratic Organization of Women of Iran on Occasion of November 25 World Day Banning Violence Against Women,» Akhbar Rooz, November 25, 2021, accessed December 27, 2021,
https://bit.ly/31kXG0m. [Persian].
;(8) «UN: Women and Girls in Iran Treated as Second Class Citizens, Reforms Urgently Needed,» Center for Human Rights in Iran, March 9, 2021, accessed December 9, 2021, https://bit.ly/3eKUKx7
«New UN Report Assails Iran for Persistent Discrimination Against Women,» Center for Human Rights in Iran, February 15, 2021, accessed December 9, 2021, https://bit.ly/3zfNh2y.
www.rasanah-iiis.org

مجـلة علمية نصـف سنويــة محكمـ ــة
تصدر باللغتني العربية واإلجنليزيـة
نافذتك على إيران من الداخل واخلارج
ªدراسات وتقارير استراتيجية حول قضايا الشأن اإليراني الداخلية واخلارجية.
ªدراسات استشرافية للشأن الداخلي اإليراني.
ªدراسات معمقة عن عالقات إيران مع دول العالم.
ªشراكات علمية مع معاهد مماثلة محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا ،وتنظيم الندوات
واملؤمترات وحلقات النقاش حول الشأن اإليراني واملساهمة بفاعلية فيها.
ªدورات شاملة متخصصة في الشأن اإليراني.
ªتدريب وتأهيل الباحثني والصحفيني املهتمني بالشأن اإليراني.
ªتنفيذ دورات أساسية ومتقدمة في اللغة الفارسية.
ªنشر وسائط إعالمية مقروءة ومرئية ومسموعة حول الشأن اإليراني.

العدد ١٤

متاح اآلن على موقع رصانة
تصدر مجلة الدراسات اإليرانية
عن املعهد الدولي للدراسات اإليرانية
www.Rasanah-iiis.org
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إيـران ودول اخلليـج

Rasanah

ـدوءا
شــــهدت العالقـ ــات اخلليجية-اإليرانيـ ــة فـ ــي 2021م ،هـ ـ ً
ً
مقارنة بالعام السـ ــابق له 2020م ،الـ ــذي تخ َّلله العديد
ـبيا،
نسـ ـ ً
ً
نتيجة لتوتر العالقات اإليرانية
مـ ــن مظاهر التصعيد والتوتر؛
مـ ــع الواليـ ــات املتحـ ــدة ،ونتيجـ ـ ًـة خلطـ ــوات خليجية أكثـ ــر جرأة
فـ ــي اتخاذ قـ ــرارات غير تقليديـ ــة ،مثل قرار البحريـ ــن واإلمارات
بتطبيـ ــع العالقـ ــات مـ ــع إسـ ــرائيل ،واجلهود السـ ــعودية ملنافسـ ــة
الدور اإليراني في العراق
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وقـــد أوردنـــا يف تقريرنا اإلســـراتييج 2020م املســـارات
ُ
يمكن أن تؤول إليها العالقات اخلليجية-
املحتملة اليت
ً
اإليرانيـــ�ة يف 2021م ،وذلـــك بن�اء علـــى متغريات البيئ�ة
الداخلية اإليراني�ة والبيئ�ة اإلقليميـــة والدولية ،وتوقعنا
َّ
أن يكون مســـار التهدئة وختفيض حدة التوتر هو السائد
ً
يف 2021م ،مقارنة بمسارين محتملني آخرينُ ،هما :مسار
استمرار التصعيد أو مسار التفاهم والتسوية اخلليجية-
اإليراني�ة ،وهو ما حدث بالفعل ،حيث كان هناك فرتة
هدوء ورســـائل متب�ادلة إلمكاني�ة التفاهـــم ،بالرغم من
استمرار التصعيد يف اليمن ولبن�ان .وال تزال نقاط االلتقاء
ً
يف املصالح بعيدة عـــن بعضها ويفصل بينهـــا تاريخ من
االختالفات والصراعات وعدم الثقة ،واليت يتطلب حلها
�ازالت كبرية من ِقبل اجلانبني اخللييج واإليراين.
تن ٍ
ِامللفات الكبرية اليت تراها دول اخلليـــج تعوق عودة
العالقات وتسوية اخلالفات ،تتعلق باســـتمرار تدخل
إيران يف شؤون دول املنطقة ،وتأجيج الصراعات ،وتغذية
الطائفيـــة ودعم امليليشـــيات اإلرهابيـــ�ة اخلارجة على
ً
سواء
أنظمة بلدانها ،والتهديد العسكري اإليراين املتن�ايم
يف ترســـانة الصواريخ الباليســـتي�ة والطائرات املســـرة
ً
أو يف الربنامـــج النووي الذي ســـيجعل من إيـــران قوة غري
ُّ
وسيجر املنطقة إىل سباق تسلح يستزنف
قابلة للتعاون،
ّ
مقدراتها وحيد من تنميتها ،ومـــن ناحيتها ال تزال طهران
تنظـــر إىل دول اخلليـــج يف إطـــار صراعهـــا التاريـــي مع
الواليات املتحدة والغرب ،وتســـعى للضغط على دول
ِّ
املنطقة لتبـــي نفس توجهاتها والتماهـــي مع رؤيتها ،بل
واالنقياد لقيادتها والتخندق معها.

يســـتعرض هذا ِامللف أبـــرز التفاعالت السياســـية
واالقتصادية واألمني�ة بني دول اخلليج وإيران ودالالتها.
ّأو ًل :الظــــروف الدافعة ُ
لك ٍّل من دول اخلليج وإيران
حملاولة التقارب وحتجيم اخلالفات
ّ
ُّ
تمر املنطقة والعالم بتعقيدات متعددة أفرزت مقاربات

مختلفة وغري متوقعـــة ،وال تزال دول املنطقة يف معرتك
الصراع الدويل ،الذي يفيض إىل تفاعالت إقليمية ّ
للتكيف
مع املتغريات الكربى.
ّ
ّ
وقـــد أثرت تلك املتغـــرات يف طبيعـــة التصرفات
ً
ً
ً
ودوليا ،ووضعت
وإقليميا
داخليـــا
اخلليجيـــة واإليراني�ة
�ارات حقيقية حول مدى القدرة
قيادات املنطقة أمام اختب ٍ
على االرتقاء ملســـتوى التحديات وابتكار احللول اليت
ُ
يمكن أن جتلب الهدوء واالستقرار يف املنطقة.
 .1املتغريات الداخلية
ّ
أ.على الصعيد اخللييج :مثلت املصاحلة اخلليجية اليت
شـــهدتها القمة اخلليجية يف دورتهـــا احلادية واألربعني
بت�اريـــخ  05ين�ايـــر 2021م ،اليت ُعقـــدت يف مدين�ة العال
ً
بالسعودية ،نقلة نوعية يف املشهد اخللييج ،حيث صدر
ٌ
حد كبري يف زيادة تماسك دول
عن القمة بي�ان أسهم إىل ٍ
املجلس أمام التحديات والتهديدات اليت تواجهها دول
اخلليج واملنطقة ،وإعادة توجيه جهودها إىل قضايا أكرث
ً
بدل مـــن التن�افس الـــذي ّ
حيجم جهودهـــا ويؤثر
أهميـــة
على مســـرة العمل اخلليـــي والعريب .واشـــتمل البي�ان
على رفض دول املجلس استمرار التدخالت اإليراني�ة يف
الشـــؤون الداخلية لدول املجلس ودول املنطقة ،وإدانت�ه

جلميع األعمـــال اإلرهابي�ة اليت تقوم بهـــا إيران ،وضرورة
إيقاف الدعم وتمويل وتســـليح امليليشـــيات الطائفية
والتنظيمات اإلرهابي�ة؛ بما يف ذلك تزويدها بالصواريخ
البالســـتي�ة والطائرات املســـرة الســـتهداف املدنيني،
وتهديد خطوط املالحة الدولية واالقتصاد العاليم.
وأكد البي�ان على ضرورة أن تشمل ّ
أي عملية تفاوضية
مع إيران معاجلة سلوك إيران املزعزع الستقرار املنطقة،
وبرنامجهـــا الصـــارويخ ،والطائرات املســـرة ،والربنامج
النـــووي ،وضرورة إشـــراك دول مجلس التعـــاون يف أي
عمليـــة تفاوضيـــة مع إيران حـــول هذه املســـائل( .)1وقد
ساهم هذا املوقف َّ
املوحد لدول اخلليج يف إرسال رسالة
إىل طهران بتضاؤل إمكانيـــ�ة اخرتاق دول املجلس وحتيي�د
ملزيد من املرونة والسعي ملقاربات
موقفها ،وربما يدفعها ٍ
تصاحلية مع دول اخلليج الراغبة خبفض التوتر.
َّ
كمـــا أن نت�اجئ تطبيع عالقات اإلمارات والبحرين مع
ً
ضغوطا
إســـرائي�ل الذي َّتم يف نهاية عام 2020م ،أضاف
َّ
على إيران بأن سياســـاتها العدائي�ة جتاه جريانها ساهمت
يف إقامة عالقات مع إســـرائي�ل الـــي تراها إيران تقرتب
من فضائها اإلقلييم أكرث فأكرث ،وتستفيد من املصالح
التجارية مع دول املنطقة كانت هـــي األوىل بها .فمنذ
توقيع اتفاق تطبيع العالقات ،أبرمت اإلمارات وإسرائي�ل
ً
عددا من االتفاقات التجارية ،وارتفع ُ
عدد الشركات
اإلسرائيلية الناشئة العاملة يف مجال الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا المالية والزراعة يف اإلمارات.
ٌّ
وتسعى كل من اإلمارات وإسرائي�ل لتحقيق مكاسب
كربى من اتفاق التطبيع ،وال َّ
سيما ديب الباحثة عن شركاء
ُجدد يف قطاعات السياحة والتكنولوجيا واألعمال.

((( واس « ،إعالن ُ
العال « يؤكد على األهداف السامية ملجلس التعاون اليت نص عليها النظام األسايس بتحقيق التعاون والرتابط والتكامل بني دول املجلس 05( ،ين�اير 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3EsdbBZ ،
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ّ
((( فرانــس  ،24مــا املكاســب االقتصاديــة الــي حققتهــا اإلمــارات بعــد
عــام علــى التطبيــع مــع إســرائي�ل؟ 24( ،ســبتمرب 2021م) ،تاريــخ االطــاع:
 12ديســمرب 2021مhttps://bit.ly/3pMWlaS ،
((( يب يب يس عــريب ،التطبيــع :مــن املســتفيد األكــر مــن االتفاقيــة بــن
إســرائي�ل واإلمــارات والبحريــن؟ 16( ،ســبتمرب 2021م) ،تاريــخ االطــاع:
 12ديســمرب 2021مhttps://bbc.in/3oKvnBc ،
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ً
وفعليـــا ،بلـــغ حجـــم التبـــ�ادل يف قطـــاع األعمال بني
اجلانبني يف شـــهر أغســـطس 2021م 500 ،مليون دوالر.
ويف هذا الســـياق ،تقـــول الباحثـــة يف مجموعة األزمات
َّ
الدولية إلهام فخرو :إن «املنافع الرئيسة لإلمارات كانت
ً
َّ
اقتصادية» ،مشرية إىل أن اإلمارات وتل أبيب «استفادتا
من السياحة والتب�ادالت الثقافية واالتفاقات يف مجال
األمن الســـيرباين والتب�ادل الدبلومـــايس» .وزار حنو 200
ألف إسرائيلي ،اإلمارات منذ إقامة العالقات ،وقد فاق
حجم التجارة بني إســـرائي�ل واإلمارات  600مليون دوالر
ّ
يف النصف األول من 2021م ،صدرت خاللها إسرائي�ل ما
قيمته حوايل  200مليون دوالر من السلع واخلدمات إىل
اإلمارات ،واستوردت منها بما قيمته حوايل  370مليون
دوالر ،ويتوقـــع وصـــول التبـــ�ادل التجـــاري بينهما إىل 3
مليارات دوالر يف غضون الثالث سنوات القادمة(.)1
أما فيما خيص البحرين ،فقد أشـــارت دائرة اإلحصاء
َّ
املركزية التابعة لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية إىل أن حجم
ّ
ســـجل  300ألف دوالر يف األشـــهر
التجـــارة مع البحرين
()2
السبعة األوىل من العام 2021م .
ّ
ب.من ناحية إيران :لعل األبـــرز يف التحوالت الداخلية
اإليراني�ة ،هـــو انتخاب إبراهيم رئييس بت�اريـــخ  19يونيو
َّ
2021م ،الـــذي َّ
صرح بأن من أولوياته تعزيز اقتصاد بالده
ً
مؤشـــرا
وترميـــم العالقات مع دول اجلـــوارِ ،م َّما يعطي
على إدراك طهران لفداحة ممارســـاتها الســـابقة ،وربما

يقـــود ذلك إىل بن�اء عالقات مفيـــدة مـــع دول اخلليج،
ً
كثريا
ويساعد يف حتسني االقتصاد اإليراين الذي يعتمد
ً
خصوصا مع اإلمارات ،بالرغم
على االقتصـــاد اخللييج،
َّ
من أن النظام اإليراين ال يـــزال يعاين من صعوبة التعاطي
ً
تغيريا ً
ً
شـــكليا،
فعليا وليس
مع الواقـــع الذي يتطلب
َّ
لتحقيق مصلحة املنطقة والتخفيف ِمما يعاني�ه الشعب
اإليـــراين من صعوبـــات حياتيـــ�ة ،والـــي ضاعفت من
ُ
وطأتها جاحئة كورونا.

َّ
ّ َّ
ال شك أن املنجزات احلضارية الكبرية اليت حققتها
دول اخلليج لشعوبها ،تشكل عامل ضغط على احلكومة
وتســـب ُب لها ً
ّ
حرجا أمام شعبها يف التخلف عن
اإليراني�ة
ركب التنمية ،وضعف قدرتها على حتســـن األوضاع
ّ
املعيشـــية للشـــعب اإليراين؛ فاملؤشـــرات االقتصادية
اإليراني�ة يف تراجع مستمر ،وينعكس ذلك على األنشطة
ُ
احلياتيـــ�ة للمواطنني اإليرانيني ،ويكتنف مســـتقبل
النهوض والتنمية الغموض يف ظل السياسات العدائي�ة
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اإليراني�ة واستنفاذ املوارد يف تغذية الصراعات ،اليت تأيت
على حساب النمو واالزدهار وتعايف االقتصاد.
 .2املتغريات اإلقليمية
ُ
ٍّ
حفلت املنطقة بمتغريات إقليمية تنئب بت�أثريات على كل
من اجلانبني اخلليـــي واإليراين ،وتفـــرض عليهما اختاذ
خطوات الستيعاب أو استغالل هذه املتغريات ،ومنها:
ٍ
ً
ً
أ.العراق :أفرزت نت�اجئ االنتخابات العراقية ،مزاجا رافضا
ً
للوالءات اخلارجية ،وداعية لقرارات منبعهـــا وغاياتها
مصلحة العراق ،ال االرتهان خلدمة مصالح دول أخرى.
هذه النظرة بال شـــك ُ
ختدم مصالـــح دول اخلليج يف
محاولة حتجيم النفوذ اإليراين ،واســـتعادة العراق كقوة
وازنة يف اإلقليم لدعم االســـتقرار واألمن وتعزيز التنمية
االقتصاديـــة وزيـــادة التبـــ�ادل التجـــاري ،بينمـــا ال ختدم
هـــذه التوجهات النظام اإليراين ،الذي يســـعى للتصدي
للنفوذ األمريكـــي علـــى األرايض العراقية ،واحتكار
ً
وفضاء
الســـوق العراقية لتصريف املنتجات اإليراني�ة،
لدعم امليليشيات اليت ختدم املشـــروع اإليراين .ويف ضوء
هذا املشـــهد ،تســـعى دول اخلليج لدعم القـــرار العرايق
ُّ
املســـتقل ،بينما قد تـــرد إيران من خـــال تفعيل أذرعها،
َ
وســـيكون العراق ً
تبعا لذلك؛ منطقة استقطاب بني
َّ
اجلانبني ،برغم أن العراق احتضن أول مفاوضات رسمية
بني السعودية وإيران؛ الستكشاف ُس ُبل تهدئة الصراع
بني اجلانبني يف املنطقة.
ب.أفغانســـتان :على الرغم من أن أفغانســـتان ليست
ً
َّ
محاذيـــة يف حدودها لـــدول اخلليج ،فإن إيران يســـاورها

الشك يف دور خلييج داعم حلكومة أفغانستان اليت حتظى
ً
فيها دول اخلليج بقبول أفغاين بشكل عام ،وعطفا على
َّ
أن دول اخلليج حتظى بعالقات جيدة مع باكستان ذات
التأثري القوي يف أفغانســـتان ،ولذلك أخذت أفغانستان
ً
ً
ً
كبريا من اهتمام النظـــام اإليراين ،رغبة يف امتالك
حزيا
تأثري يقيها من تداعيات أي فوىض محتملة يف أفغانستان
ٍ
أو فراغ ال ُ
خيدم املصالح اإليراني�ة.
 .3املتغريات الدولية

أ.الرتاجع يف الدور األمريكي :بن ً�اء علـــى تقييم اإلدارة
األمريكية بضرورة ختفيف وجودها يف منطقة الشـــرق
لَّ
األوسط ،وأن تتو دول املنطقة إجياد حلول ملشاكلها(،)1
األمـــر الذي يقرأه حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة بأنه
ً
ختليا عن الزتاماتها جتاه حلفائهـــا التقليديني يف املنطقة،
َّ
فـــإن هذا التوجـــه يدفع دول اخلليـــج إىل مقاربات ختدم
ً
كثريا على دور أمريكي
مصاحلها املحضة دون التعويل
ً
فاعل كما كان سابقا ،وأبرز مظاهر ذلك ،تعزيز حتالف
ِّ
ِّ
دول املنطقة يف منظمة الدول املصدرة للنفط مع روســـيا
(أوبك  )+بالرغم من الضغوط األمريكية ملحاولة التأثري
على سياســـات اإلنت�اج لدول األوبك بما خيدم املصالح
ُ
يمكن قراءة الصفقـــة التاريخية اليت
األمريكية .كما
أبرمتها اإلمارات مع فرنسا لشراء أسلحة بقيمة  17مليار
يورو ،واألنب�اء حول تعليق اإلمارات املحادثات اخلاصة
بصفقة شـــراء طائرات  ،F-35من اجلانب األمريكي(،)2
بأنها تأيت يف هذا السياق.

ب.الدور الرويس والصيين :االهتمام الصيين والرويس،
بملء الفراغ الذي ُ
ســـيحدثه تراجع الدور األمريكي ،يزيد
ً
ِّ
من أوراق إيران ويعزز رؤيتها حول حتويل وجهتها شـــرقا،
ومن أبـــرز مظاهر ذلك حصولها على العضوية الكاملة يف
منظمة شنغهاي للتعاون االقتصادي ،ومنظمة االقتصاد
ّ
لدول آســـيا  ،EOCوحيت ُم ذلك علـــى دول اخلليج العمل
على تعزيـــز وجودهـــا يف املنظمات اإلقليميـــة والدولية
لزياد التأثري وتفادي املواقف املناهضة من دول الكتلة
اآلسيوية.
ج.الدور األورويب :االهتمام األورويب بدور شـــرق أوسطي
ِّ
ّ
ً
ضغطا على إيران ،ويعزز
أمام الرتاجع األمريكي ،يشـــكل
شـــراكة دول اخلليج مع دول أوروبي�ة مهمة مثل فرنسا
ً
اهتماما بتعزيـــز العالقات واالضطالع بدور
اليت أبدت
فاعل يف املنطقة؛ ومن أبرز التحركات الفرنســـية ،الزيارة
لكل من
اليت قام بها الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون ٍ
ِّ
ٌ
اإلمارات والســـعودية ،ووقعت على إثرها عقود جتارية
ٍّ
بني فرنسا وكل من اإلمارات والسعودية ،كان أبرزها:
صفقة مع اإلمارات لتحديث مقاتالت املـــراج لديها بـ
 80طائـــرة من نوع رافال الفرنســـية بقيمـــة تصل إىل 17
مليار يورو( ،)3كما تم التب�احث مع اجلانب الســـعودي
ِّ
إزاء العمل على حل املسألة اللبن�اني�ة ،ومناقشة األوضاع
يف العراق ،وتســـعى فرنســـا من خالل ذلك إىل املحافظة
على مصاحلها يف املنطقة يف إطار الصراع املحتدم للنفوذ
ً
بالشرق األوسط ،وتأيت زيارات الرئيس الفرنيس امتدادا
الهتمام باريس املتن�ايم بشـــؤون املنطقة ،حيث شـــهد

(1) Defense priorities, GLOBAL POSTURE REVIEW 2021: AN OPPORTUNITY FOR REALISM AND REALIGNMENT, JULY 2021, accessed December 20, 2021, https://bit.ly/3Fd1rDC
((( العني اإلخبارية« ،الشروط الفني�ة» تعلق صفقة اإلمارات لشراء الـ»إف »-35األمريكية 14( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3E74RGM ،
((( دي دبليو ،صفقة قياسية ـ اإلمارات تشرتي مقاتالت فرنسية بقيمة  17مليار يورو 03( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 13 :ديسمرب 2021م،
www.rasanah-iiis.org

115

ثانيا :ميزان العالقات اخلليجية-اإليرانية
ً
ِّ
يف ظـــل التحـــوالت الدوليـــة اليت ســـبق اإلشـــارة إليها،
ً
تدخـــل العالقـــات اخلليجية-اإليراني�ة ،حقبـــة جديدة
ِّ
من التن�افس ،وسعي كل طرف المتالك أوراق ضغط
ّ
خضم مفاوضات
لتعديل ســـلوك الطرف اآلخر .ففي

ِامللف النووي اإليراين املعقدة ،وتداعيات سياسة االنكفاء
األمريكي عن قضايا املنطقة ،وسعي بعض الدول مللء
َّ
ُ
الدول يف اإلقليـــم أن عليها إعادة
الفراغ األمريكي ،جتد
ضبـــط عالقاتها المتالك قوة فعل إقليـــي ودويل ختدم
قدرتها علـــى التموضع أمام التحديات ،وكان من أبرز
إفرازات العالقات ما يلي:
 .1املفاوضات السعودية-اإليراني�ة
ّ
َّ
منذ تول إبراهيم رئييس الرئاســـة يف إيـــران ،صرح يف أول
َّ
مؤتمر صحـــايف بأن مـــن أولويات السياســـة اخلارجية
ٍ
حلكومته حتسني العالقات مع الدول املجاورة ،وقال:
«فيما يتعلق بالعالقة مع الســـعوديني ..نرغب يف إقامة
عالقات مـــع جميع الـــدول يف جميـــع أحنـــاء العالم ،وال
َّ
سيما جريانن�ا ،ومع اململكة العربي�ة الســـعودية» ،لكنه
دعا الرياض وحلفاءها إىل «وقف األعمـــال العدائي�ة يف
َّ ً
اليمن»(( ،2األمر الذي نظرت إليه الســـعودية بأن شيئ�ا
لم يتغـــر يف املوقف اإليراين ،ويتن�اقض مـــع ما أبداه عن

نهج جديد ملحاولة التواصل مع إيران ،ساد خالل
يف إطار ٍ
ٌ
هذا العام جو من اللغة التصاحلية بني أبوظيب وطهران،
ّْ
ْ
ُ
َ
وزيـــري خارجية
هاتفيي بـــن
كان
نتيجته اتصالـــن
َّ
ُ
البلدين؛ ملناقشة سبل حتسني العالقات ،وتم تتويج هذا
ّ
التوجه ،بزيارة قام بها مستشـــار مجلـــس األمن الوطين
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أواخـــر عام 2020م زيارتـــن للرئيس الفرنـــي إىل لبن�ان
ً
( (1
وزيارة ثالثة إىل العراق .

َّ
رغبت�ه يف حتسني العالقات مع دول اجلوار ،وأن طهران لم
تتشـــكل لديها القناعة الكاملة بضرورة حتسني عالقاتها
وجتاوز خالفات المايض ،وخـــال العام 2021م ُعقدت
أربع جوالت حوار بني السعودية وإيران بوساطة عراقية،
فيما وصفها السعوديون ِبـ «االستكشـــافية» .وبرغم
َّ
األجواء اإلجيابي�ة اليت أحاطت باحلوار فإنها لم تصل بعد
إىل حلول جوهرية للقضايا املتشابكة ،وحيدو السعوديني
ٌ
أمـــل يف الوصـــول إىل منطقـــة إقليميـــة مســـتقرة ًّ
أمني�ا
وسياسيا ،وال َّ
ًّ
ًّ
ســـيما يف ظل رؤية السعودية
وعسكريا
ّ
النمو االقتصادي ،واملشـــاركة،
الطموحة القائمة على
وتصفري املشكالت يف املحيط اجلغرايف ،ونقل املنطقة
بأكملها إىل مرحلة تاريخية جديدة تعتمـــد على صدق
ّ
َّ
حتقـــق ّ
أي جناح يف هـــذا الصدد ،فإن
النوايـــا .وبرغم عدم
جولة جديدة من املفاوضات واستمرار تقديم
اإلعالن عن ٍ
املقرتحات من اجلانب اإليراين -حبسب ما أعلنت عنه
َّ
وزارة اخلارجية اإليراني�ة ،)3(-يشـــر إىل أن إيران تســـعى
الخرتاق وتليني املوقف الســـعودي الرافض للتدخالت
والفوىض اإليراني�ة.
ُ
للتفاهم مع إيران
 .2املساعي اإلماراتي�ة

اإلمارايت ،الشـــيخ طحنون بن زايد إىل إيران التقى خاللها
ً
عددا مـــن املســـؤولني ،أبرزهم الرئيـــس إبراهيم رئييس،
ورئيس مجلـــس األمن الوطـــي اإليراين علي شـــمخاين،
ويأيت التقارب اإليراين-اإلمارايت وسط مخاوف إيراني�ة؛
ً
بســـبب اتفاق التطبيع بني إســـرائي�ل واإلمارات ،وأيضا
ٌّ
بسبب املناورات العسكرية اليت أجرتها كل من اإلمارات
والبحرين مع إسرائي�ل والواليات املتحدة األمريكية يف
ً
منطقة البحر األحمر( ،)4واليت قالت إسرائي�ل عنها عالني�ة
ّ
إنها ّ
موجهة ضد إيران .وربما تســـعى اإلمارات من خالل
هذا التواصل لتهدئة مخاوف إيران بأنها لن تكون ً
جزءا
من ّ
أي ترتيب�ات مع إســـرائي�ل لتنفيذ تهديدات األخرية
باستهداف إيران .كما من املتوقع أن تعمل أبوظيب على
تنشيط دبلوماســـيتها االقتصادية إلقناع طهران جبدوى
هذه العالقة كبديل حلالة التصعيد والتوتر.
 .3استمرار اخلـط اخلليـيج للتهدئــة
انعقدت القمة اخلليجية الثاني�ة واألربعون لدول مجلس
ُ
التعـــاون لدول اخلليج العربيـــ�ة يف 2021م ،يف مرحلة ت َعد
ً
ُ َّ
تستشـــعر أن
غاية يف األهمية لدول اخلليج ،اليت بدأت
عليها أن تتخذ قرارات مســـتقلة باالعتماد على قدراتها
الذاتي�ة ،االقتصادية والسياســـية والعسكرية ،يف ظل
غياب االخنراط األمريكي يف قضايا املنطقة ،وللتن�اغم مع
ّ
التوجه الذي اختذته دول اخلليج بعد قمة ُ
العال ،لالنفتاح
ومن ضمنها إيران.
اإلجيايب جتاه دول اجلوار اإلقلييمِ ،

Rasanah

((( سبوتنيك بالعريب ،لماذا تعود فرنسا إىل الشرق األوسط؟ 23( ،سبتمرب 2020م) ،تاريخ االطالع 13 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/30lNMeh ،
َ
حكومت رئييس يف إيران وبينيت يف إسرائي�ل 22( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://cnn.it/3GVVgV0 ،
((( يس إن إن بالعريب ،أول تعليق سعودي رسيم عن التعامل مع
ّ
((( العرب اليوم ،إيران تعلن تسليم السعودية مقرتحات حلل اخلالفات بني البلدين وتنتظر الرد عليها 27( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3JmTwpI ،
((( العربي�ة ،مناورات أمريكية إسرائيلية إماراتي�ة حبريني�ة ..بالبحر األحمر 11( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3pdt1Ls ،
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ّ
وقـــد أتت قـــرارات القمة حبســـب املتوقـــع ،حيث
ناشدت ُ
دول املجلس إيران ،بنب�ذ ُ
العنف ومراعاة ُحسن
َّ
اجلوار وعدم التدخل يف شؤون الدول ،وأكدت القرارات
َ
الصادرة عـــن املجلـــس أهمية بنـــ�اء الثقة بـــن مجلس
َ ً ُ
لألسس اليت سبق أن َّ
أقرها املجلس
التعاون وإيران ،وفقا
َّ
وتـــم إبالغ اجلانـــب اإليراين بها ،واالســـتجابة ملســـاعي
ِّ
اإلمارات حلل قضية اجلزر الثالث عن طريق املفاوضات
املباشرة أو اللجوء إىل محكمة العدل الدولية ،وااللزتام
باملواثيق واألعراف الدولية للعالقات بني الدول ،واألخذ
باحلســـبان أمن املنطقة وتطلعات شـــعوبها ونزع فتي�ل
التصعيد يف املنطقة.
ورفـــض املجلـــس التدخـــات اإليراني�ة يف الشـــؤون
الداخليـــة لدول املجلس واملنطقـــة ،وأبدى إدانت�ه جلميع
األعمال اإلرهابي�ة اليت تقوم بها إيران ،وضرورة أن تشتمل
َ
ُ
عملية تفاوضية مع إيران معاجلة ســـلوكها املزعزع
أية
ٍ
الســـتقرار املنطقة ،وبرنامج الصواريـــخ اإليراني�ة ،بما يف
ذلك الصواريخ الباليستي�ة والكروز والطائرات املسرية،
والربنامج النووي اإليراين ،وضرورة إشراك دول مجلس
ّ
التعاون يف مثل هذه الرتتيب�ات اليت تؤث ُر على أمنها ،وأدان
َ
املجلس األعمال اليت تســـتهدف أمن وســـامة املالحة
ِّ
واملنشـــآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط،
ِّ
واملنشـــآت النفطية يف اخلليج العريب واملمرات المائي�ة،
ً ُ
بوصفها أعمال تهدد أمن دول املجلس واملنطقة.
َ
َّ
يف املقابـــل ،عدت طهران بي�ان قمـــة مجلس التعاون،
َّ
بأنه ُ
يدل على اســـتمرار املوقف غري البن�اء وغري الصحيح

لبعـــض الدول األعضـــاء يف املجلس جتاه إيـــران( ،)1األمر
الذي يـــدل على تأرجح املوقف بني إيـــران ودول اخلليج
ُّ
باجتاه استمرار التأزم لفرتات طويلة.
 .4تأثري انضمام إيران ملنظمة شنغهاي على دول اخلليج
يف إطار نهج إيران لتوســـيع تأثريها الدويل ،وتعزيز قدرتها
ً
وتماشيا مع إسرتاتيجية
على خرق اإلجماع الدويل ضدها،
ً
َّ
شرقا اليت ّ
تروج لها ،حتقق إليران االنضمام ملنظمة
التوجه
شنغهاي للتعاون .وبالرغم من ضآلة املكاسب التجارية
اليت ســـتعود على إيران من دمجهـــا يف هذه املنظمة؛ ً
نظرا
َّ
للحظـــر املفـــروض عليها ،اال أن ذلك يســـاعد يف تقوية
موقفها الســـيايس والتفاويض ووســـيلة لاللتفاف على
ٌ
العقوبات ( ،)2كما َّأن ّ
مرحب به بالنسبة
أي قبول دويل
إليران ،حيث سيتســـبب عمل طهران مـــع دول منظمة
شنغهاي يف مواقف متن�اغمة وداعمة للتوجهات اإليراني�ة،
وأبرزهـــا :املوقف الـــرويس والصيينِ ،م َّما يشـــجع وربما
يدفع دول اخلليج إىل الســـعي لالنضمـــام لهذه املنظمة
واملنظمات الفاعلة يف آسيا ،ملعادلة التأثري اإليراين.
خامتة :غمــــوض وتعقيــــدات مشــــهد العالقات
اخلليجية-اإليرانية يف 2022م
ٍّ
يف ظل الرغبة املشـــركة لكل من إيران ودول اخلليج يف
ُ
تتســـم
صفحة جديدة
إعـــادة تقييـــم عالقاتهما ورســـم
ٍ
ً
بتفاهمات إقليمية بعيدا عن تأثريات العالقة مع الغرب
ٍ
ً
يف وجهة النظر اإليراني�ة ،وبعيدا عن حالة اليأس اخللييج
َّ
من حتقيق مفاوضات فيين�ا نت َ
�اجئ ملموسة ،فإن السين�اريو

ً
َّ
املرجح ،ومســـار العالقات املحتمل سيكون مزيدا من
ّ
ً
اتفاق نووي أو بدونه،
احلوارات اإلقليمية ،ســـواء يف ظل ٍ
ً
واليت مـــن املتوقع أن تكون طويلة؛ ً
نظرا لتعقيد املواقف
ّ
وحجم انعدام الثقة الكبري ،الذي تضخم على مدى عقود،
ُ
ُ
ُ
ويمكن وصف املرحلة املقبلة بأنها مرحلة ما بعد الواليات
مقاربات وحلول إقليمية
املتحدة األمريكية ،واللجوء إىل
ٍ
للقضايا اإلقليمية العالقة.
ِّ
َ
وتنظر دول اخلليج بأمل أن تقدم إيران اإلطار التعاوين
اإلقلييم ،على صراعها يف ُ
البعد الدويل الذي ُيلقي بظالله
على العالقة مع دول اخلليج ،وأن تفي احلكومة اإليراني�ة
بوعودهـــا يف حتســـن عالقاتها مع دول اجلـــوار ،ملصلحة
استقرار ونماء املنطقة.
َّ
وبرغـــم أن الســـين�اريو الســـابق هـــو املســـار املحتمل
َّ
للعالقـــات اخلليجية-اإليراني�ة يف 2022م ،فـــإن النظام
ضغوط اقتصاديـــة ودولية وداخلية،
اإليراين وبدافع من
ٍ
قد يســـعى الختالق أزمات لتصدير مشاكله ،وإجياد مربر
َ
حاضنة داعمـــة يف الداخل ويف
يســـتمد من خالله وجود
ٍ
أزمات جديدة يف املنطقة.
اإلقليم ،ويلجأ الفتعال
ٍ
ً
َّ
بينما يب�دو أن الســـين�اريو األقل احتمـــال هو الوصول
ُ
تسوية شـــاملة لقضايا املنطقة،
تفاهمات تفيض إىل
إىل
ٍ
ٍ
ّ
ُ
ويســـتن�د هذا التصور إىل تعدد املسائل اخلالفية ،وعدم
ُ
حلول توافقية
وجود
ٍ
وسيط فاعل يمكن أن يضغط باجتاه ٍ
ِّ
َّ
�ازالت مكلفة من الطرفني.
قد تتطلب تن ٍ

((( السومرية ،إيران ترد على بي�ان القمة اخلليجية 15( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3meQWbB ،
((( احلرة ،يف مزيان عالقات الصني بدول اخلليج ..ماذا يعين انضمام إيران ملنظمة شنغهاي؟ 23( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 19 :ديسمرب 2021مhttps://arbne.ws/3skM4Wa ،
www.rasanah-iiis.org
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يف التقريـ ــر اإلسـ ــتراتيجي لعام 2020م ،أشـ ــرنا إلى السـ ــيناريو
ترجيحـ ــا لعام 2021م في املشـ ــهد اليمني ،وهو اسـ ــتمرار
األكثـ ــر
ً
األزمـ ــة اليمنيـ ــة واالشـ ــتباكات العسـ ــكرية ،فـ ــي حـ ــال اقتصـ ــار
احملادثـ ــات النووية بني إيران والدول الغربية على املِلف النووي،
واسـ ــتمرار الدعم اإليراني للميليشـ ــيات احلوثية ،وتعثّر عملية
التنسـ ــيق بـ ــن املكونات اليمنيـ ــة ،وأكّدنا أنّ هذه العوامل سـ ــوف
تدفـ ــع امليليشـ ــيات احلوثية إلى رفض عملية املسـ ــار السياسـ ــي،
مزيد من التصعيد العسـ ــكري فـ ــي عام 2021م .وهذا ما
وفرض
ٍ
صعدت امليليشيات احلوثية عملياتها العسكرية
حدث بالفعل ،إذ َّ
وحتديدا على أسـ ــوار محافظة مأرب منذ
داخل اليمن وخارجه،
ً
بداية 2021م ،رافضة جميع نداءات السـ ــام ،وذلك بدعم وإيعاز
من النظام اإليراني ،الذي يخطط منذ سنوات الستخدام املِلف
تخدم مصاحله وطموحاته التوسعية
اليمني كورقة تفاوضية
ُ
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خـــال التقرير التايل ،نســـلط الضوء علـــى مالمح الدور
اإليـــراين يف اليمـــن يف 2021م ،على املســـتوى الســـيايس
والعسكري والثقايف ،كما نن�اقش مسار عملية السالم يف
ً
وأخريا آفاق األزمة اليمني�ة يف 2022م.
اليمن،
ّأو ًل :مالمح الدور اإليراني يف اليمن يف 2021م
 .1على املستوى السيايس
ّ
ً
ً
لعبت التدخالت اإليراني�ة دورا كبريا يف تعقيدات املشهد
اليمين خـــال 2021م ،إذ ارتبط املشـــهد اليمين َ
بالعالقة
َّ
احلوثي�ة-اإليراني�ة ،كما ارتبطت الســـاحة اليمني�ة بعدة
حتوالت سياسية إقليمية ودولية ،انعكست يف تأثريها يف
املشـــهد اليمين ،ويف طبيعة َ
العالقة اإليراني�ة-احلوثي�ة.
ُ
ويمكن إجياز ذلك بما يلي:
أ .األزمة اليمني�ة ..ورقة ضغط إيراني�ةعلى املجتمع الدويل:
يف عـــام 2021م ارتبط ِامللف اليمـــي بأولويات األجندة
اخلارجيـــة اإليرانيـــ�ة ،إذ حياول النظـــام اإليراين توظيف
ذلك كورقة ضغط يستخدمها ضد الدول اإلقليمية،
وتوظيفها يف مسار املفاوضات النووية مع الدول العظىم،
ُ
يدفـــع النظام اإليراين امليليشـــيات احلوثيـــ�ة لفرض
إذ
مزيـــد من التصعيد ،الـــذي يتماىش مع الرغبـــة واإلرادة
ٍ
اإليراني�ة الهادفة إىل ختفيف الضغط الدويل املزتايد على
النظام ،مع اقرتاب املحادثات النووية من نقطة احلسم.
وانعكس التوتر بني النظام اإليـــراين واملجتمع الدويل يف
بامللف النووي على مسار ومجريات احلرب يف
ما يتعلق ِ
ّ
اليمن ،ومن مالمح ذلك :التغي يف املوقف ،واختالف نربة

ُ
اخلطاب األمريكي تاه امليليشيات احلوثي�ة ،إذ يريم
إىل وقف محاوالت النظام اإليراين لتغيري معادلة القوة،
مزيد من
من خالل اإليعاز إىل وكالئه يف املنطقة لفرض ٍ
التصعيد وتهديد أمن املنطقة(.)1
ب .انعكاسات التحوالت اإلقليمية والدولية على املشهد
اليمين والدور اإليراين-احلويث:
َّ
شـــهد عـــام 2021م عـــدة حتـــوالت سياســـية إقليميـــة
ودولية ،انعكست على املشهد اليمين بشكل مباشر.
التحوالتُّ :
ّ
حتول املوقف األمريكي مع
مـــن أبرز تلك
مطلـــع 2021م ،قبل أن تتخذ اإلدارة األمريكية مســـاراً
َّ
آخـــر أواخـــر 2021م ،إذ تصدرت األزمة اليمنيـــ�ة قائمة
َّ
أولويات اإلدارة األمريكية مع بداية 2021م ،وتمثل ذلك
ُّ
التحول يف الرغبة األمريكية يف تعزيز املســـار السيايس
والدبلومايس إلنهاء األزمة اليمني�ة.
وقـــد اختذت اإلدارة األمريكية خطوات فعلية يف هذا
ً
املسار ،تمثلت ّأول يف إزالة امليليشيات احلوثي�ة من قائمة
ً
اإلرهاب ،وتعيني الدبلومـــايس تيمويث لين�دركينغ مبعوثا
َّ
أمريكيا ًّ
ًّ
خاصا لليمن ،إذ تلقت امليليشـــيات احلوثي�ة
ً
معتربة ذلك ً
ضوءا
بشـــكل خاطئ،
الرسالة األمريكية
ٍ
َ
ًّ
أخضر للسلوكيات احلوثي�ة العدواني�ة .ورفعت
أمريكيا
بالفعل وترية التصعيد العســـكري منذ مطلع 2021م،
وكان ذلك أحد أسباب استمرار التصعيد احلويث على
ّ
مدين�ة مأرب ،إذ استغل النظام اإليراين املوقف األمريكي،
ّ
وقدم الدعم إىل امليليشيات احلوثي�ة بأوجه مختلفة .ويف
هذا الصدد ،قال وزير اإلعالم اليمين معمر األرياين يف 01

ّ
ُ
مارس 2021م إن «النظام اإليراين يقف بشـــكل مباشر
خلف عمليات تصعيد امليليشيات احلوثي�ة على مدين�ة
مأرب»(.)2
حتول َ
ُّ
آخر كان له أثر واضـــح يف األزمـــة اليمني�ة ،هو
ِّ
وصول الرئيس «املتشـــدد» إبراهيم رئييس إىل الرئاســـة
ُ
ّ
اإليراني�ة .واســـتهل الرئيس اإليراين اجلديد أوىل خطواته
يف ما يتعلق بسياســـة النظام اإليـــراين اخلارجية بمقابلة
ُم َمثلي امليليشـــيات احلوثي�ة ،وعلى رأســـهم املتحدث
ٌ
كثري من
باســـم امليليشيات محمد عبد السالم ،إذ يرى
ً
َّ
حدثا ً
عابرا ،بل له عدة رســـائل
املتابعني هذا اللقاء ال ُي َعد
سياسية ّ
تعب عن أولويات السياســـة اخلارجية للنظام
اإليراين ،وإصراره على اســـتخدام امليليشـــيات احلوثي�ة
كورقة مساومة ُ
ختدم املصالح اإليراني�ة على حساب أمن
واستقرار اليمن واملنطقة(.)3
ُ
كما ت َعد وفاة املسىم بالسفري اإليراين لدى امليليشيات
ّ
التحوالت
احلوثي�ة حســـن إيرلو ،أواخر عام 2021م ،أحد
ُ
ٌ
اليت ّ
رجـــح عديد مـــن املتابعـــن أن تلقـــي بظاللها على
املشهد السيايس والعسكري يف اليمن ،لكونه العقل
ُّ
املدبر للعمليات العسكرية والسياسية يف اليمن ،إذ ات ِهم
بـ«توجيه احلـــرب يف اليمن خلدمة املصالـــح اإلقليمية
ً
للنظام اإليراين» ،وثبت الحقا هذا االتهام ،بعد أن وصفه
قائد «فيلق القدس» يف احلرس الثـــوري اإليراين العميد
إســـماعيل قآين بـ«املدافع عن مبادئ الثورة اخلميني�ة»،
وما ُي َّ
سم بـ«محور املقاومة»(.)4

((( العرب ،إيران تستخدم اليمن ورقة ضغط مع اقرتاب املحادثات النووية من حلظة احلسم 14( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3eOlAEJ ،
(2) Middle East Institute” How is Iran responding to Biden’s policy shift on Yemen?” .Mar9,2021. (Date of access1Jan2022) https://bit.ly/3HhRENg
((( إندبن�دنت عربي�ة ،استقبال رئييس ملمثل احلويث حيمل أكرث من رسالة 10( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3jFKdq1 ،
((( إيرنا ،سردار قآين شهادت سفیر ایران در یمن را تربیک وتسلیت گفت 30( ،آذر 1400هـ.ش) ،تاريخ االطالع 04 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3eLQyNv ،
www.rasanah-iiis.org
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((( األيام ،قائد إيراينَ :من أراد قتالنا فعليه اجتي�از  6جيوش ..بينهم احلوثيون 27( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/2YaowpU ،
لَّ
((( العربي�ة ،حكومة اليمن :احلوثيون لن يرضخوا للسالم إ بالضغط العسكري 07( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/2ZHsZB8 ،
((( Global Initiative» AN IRANIAN FINGERPRINT?», 01 Nov 2021) Date of access; 01 Jan 2022, https://bit.ly/32yqiny

Rasanah

أ .مالمح الدعم اإليراين العسكري للميليشيات احلوثي�ة يف
عام 2021م:
َّ
تســـيد التصعيد احلـــويث على محافظة مأرب املشـــهد
العســـكري يف اليمـــن يف عـــام 2021م ،إذ تزامـــن هـــذا
التصعيد مع أوجه مختلفة من الدعم اإليراين العســـكري
ً
سواء بتهريب األسلحة أو بالدعم
للميليشيات احلوثي�ة،
اإلعـــايم لعمليات التصعيـــد ،باإلضافة إىل مســـاعدة
اخلـــراء مـــن احلـــرس الثـــوري اإليـــراين املوجودين على
األرايض اليمني�ة يف إدارة العمليات العسكرية داخل اليمن
ِّ
وتعـــر تصرحيات قادة احلرس الثـــوري ،يف ما
وخارجـــه.
يتعلق باليمن ،عن دور النظام اإليراين العسكري املباشر يف
اليمن ،واستخدام امليليشيات احلوثي�ة وبايق امليليشيات
التابعة للنظام باملنطقة ،خلدمة مشروعه ومصاحله.
ّ
ويف هـــذا الصدد قـــال قائد ما ُي َّ
بـ«مقـــر خاتم
ســـى
األنبي�اء» التابع للحرس الثوري غالم رشـــيد ،بشـــكل
ً
ّ
جيشـــا ُي َّ
ســـى أنصار هللا،
علـــي وصريح ،إن «يف اليمن
ً
ً
جيشا ُي َّ
سم حزب هللا ،ويف فلسطني جيشا
ويف ســـوريا
ُي َّ
ســـى حماس واجلهاد اإلســـايم ،ويف ســـوريا والعراق
ً
ّ
جيشا ُي َّ
سم احلشد الشعيب .إن هذه اجليوش هي القوة
الرادعة أمام االعتداءات على إيران»(.)1
ويـــأيت الدعم اإليـــراين لعمليات التصعيـــد احلوثي�ة،
ً
خصوصـــا علـــى محافظة مـــأرب اليت ذهـــب ضحيتها
عشـــرات اآلالف من أبن�اء اليمـــن ،يف إطار ســـعي إيران
ََ
إلجياد دولة يف شـــبه اجلزيرة العربي�ة تدور يف فلكها وختدم
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 .2على املستوى العسكري

ً
مصاحلها وأجندتها السياســـية والتوســـعية ،بعيدا عن
املساعدات اليت تأيت من مين�اء احلديدة؛ ً
نظرا إىل ما تتمتع
به محافظة مأرب من موارد طبيعية .وعبَّ وزير اإلعالم
ّ
اليمين عن الدعم اإليراين للحوثيني يف مأرب بالقول« :إن
هذا التصعيد اخلطري يؤكد من جديد حتدي ميليشـــيا
احلويث اإلرهابي�ة السافر إلرادة املجتمع الدويل ،وانقيادها
األعىم خلف األجندة اإليراني�ة الرامية إىل تقويض جهود
التهدئة ،ورفع وتـــرة الصراع يف اليمـــن واملنطقة ،وعدم
اكرتاثها للتكلفة الباهظة الستمرار احلرب ،واملعاناة
اإلنساني�ة املتفاقمة لليمنيني»(.)2
ب .تعاون النظام اإليراين وامليليشيات احلوثي�ة مع
املنظمات اإلرهابي�ة:
يف إطار ســـعي النظام اإليراين إىل توسيع نفوذه يف املنطقة
واملواقـــع ذات األهمية اإلســـراتيجية ،الـــي من خاللها
ّ
يسعى إىل التأثري يف حركة املالحة يف البحر األحمر ،استغل
موقع امليليشيات احلوثي�ة يف شـــمال اليمن لتحويله إىل
مركز لنقل األسلحة للتنظيمات اإلرهابي�ة يف عديد من
الدول اإلفريقية ،مثل تزناني�ا وكيني�ا وموزنبيق وجمهورية
إفريقيا الوســـطى .ومن أبرز تلك التنظيمات «حركة
ُ
الشباب» الصومالية املرتبطة بتنظيم القاعدة ،اليت ت َعد
ً
من أكرث اجلماعات اإلرهابي�ة تطرفا ودموية ،إذ أصدرت
ُ
املبادرة العاملية ملكافحة اجلريمة املنظمة العابرة للحدود،
وهـــي منظمة حبثيـــ�ة مقرها جنيف ،يف نوفمـــر 2021م،
ً
دراسة أشـــارت فيها إىل َّأن بعض األســـلحة اليت ّ
يهربها
النظام اإليراين إىل امليليشيات احلوثي�ة ُيعاد تهريبها عرب

خليج عدن إىل الصومال حيث حتارب «حركة الشباب»
احلكومة الصومالية املنقسمة .وتســـتن�د الدراسة إىل
حتليل بي�انات أكرث من  400قطعة سالح يف أكرث من 13
ً
ً
موقعا مختلفا من الصومال ،مع مخزونات أسلحة كانت
ًّ
على منت ً 13
عســـكريا ،من أواخر
قاربا جرى اعرتاضها
أغسطس 2021م.
ديسمرب 2020م إىل
ُ
ُ
وت َعد هذه الدراســـة األوىل من نوعها ،فهي تكشف
عن حجم تهريب األســـلحة من اليمن إىل الدول الواقعة
يف القرن اإلفريقـــي ،إذ تقول الدراســـة ما نصه« :دأبت
طهـــران على نفـــي ّ
أي ضلوع لها يف تهريب األســـلحة إىل
احلوثيني ،ومع ذلك تشري أدلة كثرية إىل إمدادات من
الدولة اإليراني�ة»(.)3
ويف عمليـــة وصفهـــا مركـــز صنعـــاء للدراســـات
اإلســـراتيجية بأنهـــا بمثابـــة «صفعة للجهـــود الدولية
ملكافحة اإلرهاب» ،أفرجت امليليشيات احلوثي�ة عن حنو
 70%من عناصر تنظيم القاعدة من الســـجون ،اليت كانوا
فيها قبل انقالب امليليشـــيات على احلكومة الشرعية.
ّ
وحسب املركز ،فإن امليليشيات احلوثي�ة أفرجت عن
غالبي�ة العناصر املهمة والقيادية يف «القاعدة» ،واملتبقي
مـــن األســـرى ُهم من الشـــخصيات األدىن يف تسلســـل
َّ
ُ
الرتب للقياديني بتنظيم القاعـــدة ،إذ قدر املركز عددهم
بـ 400عنصـــر ،من أبرزهـــم القيادي بتنظيـــم القاعدة يف
أفغانستان إبان حكم «طالبان» جنل علوي الربكاين ،الذي
ُي َ
عرف باسم «أبو مالك اللودري» ،باإلضافة إىل القيادي
ّ
الرابع يف ســـلم تنظيـــم القاعدة الدويل ،املصري ســـيف
العدلُ .يذكر أن مثل هذه الصفقات بني امليليشيات
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خريطة ( :)1تهريب األسلحة من احلوثيني إىل اجلماعات اإلرهابي�ة

ُ
احلوثي�ة والتنظيمات اإلرهابي�ة لم ُ
تكن األوىل ،إذ سبق
أن تب�ادلت امليليشـــيات احلوثي�ة أســـرى مـــع «جماعة

Source: Global Initiative, https://bit.ly/32yqiny

أنصار الشريعة» يف 2016م ،وهي اجلناح املحلي لتنظيم
القاعدة يف اليمن ،واملصنفة على قائمة اإلرهاب العاليم،

فقد أطلقت امليليشيات احلوثي�ة سراح أكرث من 100
عنصر من عناصر تنظيم القاعدة(.)1
 .3على املستوى الثقايف
شهد عام 2021م استمرار امليليشيات احلوثي�ة باستهداف
ًّ
ثقافيا ،من خالل السلوكيات الطائفية
املجتمع اليمين
املتمثلة باستغالل املناسبات الديني�ة ،وإقامة املؤتمرات
ً
الطائفية بطريقة حتاكي طريقة النظام اإليراين ،فضل
عن اســـتمرار عمليـــة أدجلـــة التعليـــم وتغيـــر املناهج
التعليميـــةُ ،بغية الســـيطرة اإلدارية على املؤسســـات
التربوية والتعليمية ،من أجل توسيع حاضنتهم الشعبي�ة
ُ
يف اليمـــن .ويف ما يلي نســـتعرض أبرز اخلطـــط احلوثي�ة
للتأثري يف ثقافة املجتمع اليمين:
أ .أدجلة التعليم:
ّ
يف عام 2021م تعددت أشـــكال االنتهاكات اجلسيمة
من ِق َبل امليليشـــيات احلوثي�ة حبق املنظومـــة التعليمية
واملنتمـــن إليها من أكاديميـــن وتربويني وطالب ،إذ
ُ
تتعـــرض املنظومة التعليمية يف اليمن لعملية تســـييس
وعبث ُم َمنهج ،من خالل إقحام التوجهات السياســـية
واألبعـــاد املذهبيـــ�ة يف العمليـــة التعليميـــة .وحتـــاول
امليليشيات توظيف التعليم بما ُ
خيدم أجندتها الطائفية
يف املقام األول ،من خالل تغيري وقائع التاريخ ،وتسييس
الروايـــة التاريخيـــة والتأويـــات القرآنيـــ�ة واألحاديث
النبوية ،من أجل إضفاء القداســـة الديني�ة على الساللة
احلوثي�ة ،والســـيطرة على عقـــول الطلبة لتثبيت تلك
املفاهيـــم .وقد عبَّ املســـؤول اإلعاليم لنقابـــة املعلمني
اليمنيني حيىي الين�اعي عن «سعي امليليشيات احلوثي�ة
إلدخال أيديولوجيـــا الفكر اخلميين وعقيدة والية الفقيه

((( مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية ،القاعدة يف اليمن ..كيف خرج معتقلو التنظيم من سجون احلوثيني؟ 22( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 01 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/32Do1XW ،
www.rasanah-iiis.org
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شكل ( :)1تغيريات يف املناهج التعليمية

((( إندبن�دنت عربي�ة ،احلويث يطلق حرب ُ
الهوية يف اليمن ويغري املناهج 13( ،سبتمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 01 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3sNzleK ،
((( الوطن ،احلوثيون وجتريف ُ
الهوية اليمني�ة 14( ،أبريل 2021م )،تاريخ االطالع 01 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3mRWtoM ،
((( الساحل اإلخبارية ،احلوثيون جيربون املواطنني واملوظفني على االحتفال بيوم الغدير 28( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3mRrAAU ،
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املصدر :أورينت نتhttps://bit.ly/3mR1duD ،

ثانيا :مسار عملية السالم يف اليمن 2021م
ً
َّ
يف عـــام 2021م ،ارتبطـــت عملية الســـام يف اليمن بعدة
حتوالت ذكرناها يف املحور األول ،إذ انعكـــس تأثري هذه
التحـــوالت على العملية السياســـية يف اليمن واملشـــهد
العســـكري .وكما ذكرنا ،فرضت امليليشيات احلوثي�ة
ً
بدعم
مزيدا من التصعيد العسكري إثر هذه التحوالتٍ ،
وتأيي�د من ِق َبـــل النظام اإليراين ،علـــى الرغم من اجلهود
الدولية واإلقليمية إلحالل السالم يف اليمن ،ومن أبرزها:
جهـــود الوســـاطة ُ
العمانيـــ�ة ،باإلضافـــة إىل اإلجراءات
األمريكية يف مطلـــع 2021م املتمثلـــة يف تعزيز اجلانب
ُ
تنسجم
السيايس والدبلومايس حلل األزمة اليمني�ة ،اليت ُ
علن
مع مبادرة اململكة العربي�ة السعودية للسالم اليت أ ِ
عنهـــا يف  23مـــارس 2021م ،والهادفة إىل وقف القتال يف
جميع اجلبهات والســـماح بإعـــادة فتح مطـــار صنعاء،
باإلضافة إىل ترتيب�ات اقتصادية تسهم يف احلد من معاناة
الشـــعب اليمين .وتمهد املبادرة الســـعودية ،اليت لقيت
ً
ترحيب�ا وإشـــادة من أطراف دولية عديـــدة ،إلجياد حلول
سياســـية توافقية لألزمة اليمني�ة .لكن عملية السالم يف
اليمن ال تتماىش مع مصالـــح النظام اإليراين ،الذي أظهر
أنه يرغب يف اســـتمرار األزمـــة اليمني�ة ،األمـــر الذي أدى
مســـارا أكرث ً
ً
حزما جتاه املوقف
إىل اختاذ الواليات املتحدة
ّ
ّ
احلويث-اإليـــراين املتعنت جتاه احلل الســـيايس ،تمثل يف
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ّ
إىل اليمن من خالل العبث يف املنظومة ،كما أن سياسات
امليليشـــيات الديني�ة والطائفية يف التعليم تكرس مفهوم
ًّ
اله َّ
ُ
أيديولوجيا بالنظام
ويـــة العابرة للحـــدود واملرتبطـــة
اإليراين .ومن مالمح ذلك تســـمية (اخلليـــج العريب) ِبـ
(اخلليج الفاريس) يف املناهج التعليمية ،وإعادة احلديث
َ
عن دولة طربســـتان ،وهي دولة َعلوية قديمة كانت يف
شمال إيران»( ،)1كما هو موضح بالشكل التايل:

اله َّ
ب .احلرب على ُ
وية اليمني�ة والسلوكيات الطائفية
على الطريقة اإليراني�ة:
منذ انقالب امليليشيات احلوثي�ة على احلكومة الشرعية،
دأبت تلك امليليشيات على نشر أفكارها الطائفية يف
جميع املحافظات اليت تسيطر عليها ،إذ شهد عام 2021م
ً
اله َّ
سلسلة من مظاهر احلرب احلوثي�ة على ُ
وية اليمني�ة،
من خـــال إحياء طقـــوس طائفية دخيلة علـــى املجتمع
ّ
اليمين ذي األغلبي�ة الســـني�ة الشـــافعية ،وتسخري جميع
َّ
ومؤسســـات الدولـــة املختلفة
وســـائل اإلعالم اليمني�ة
ُ
َّ
ّ
الواقعة حتت ســـيطرتهم ،من أجل حتقيـــق هوية مزورة
«اله َّ
ّ
تسميها امليليشيات احلوثي�ة ُ
وية اإليماني�ة» ،وهي
يف احلقيقة تأخذ ً
طابعا أقرب إىل «الشخصية الفارسية»
ً
اله َّ
بدل من ُ
وية اليمني�ة ذات الطابع العريب واإلســـايم
املنسجم مع اجلوار(.)2
ومن أبرز مظاهر السلوكيات الطائفية اليت تتكرر كل
عام ،إجبار امليليشيات احلوثي�ة اليمنيني على االحتفال
بما ُي َّ
ســـى «يوم الغدير» ،وهو فكر متأصل يف املذهب
االثين عشـــري املعمول به يف إيران .وحتاول امليليشـــيات
التابعة للنظام اإليراين يف املنطقة ،بما فيها امليليشـــيات
احلوثيـــ�ة يف اليمـــن ،فرض االحتفال علـــى املواطنني ،إذ
أقامت امليليشـــيات احلوثي�ة فعاليات وندوات لـ«يوم
َّ
الغدير» يف 2021م ،تبنت فيها تكريس املفاهيم الطائفية
ذات الطابع اإليراينَّ ،
وخصصت أكرث من  20ساحة يف
العاصمة صنعاء وأريافها لتنظيم هذه الفعالية ،ووفرت
حافالت نقل يف كل األحياء لنقل املشاركني يف الفعاليات،
َّ
وأصدرت تعليمات مشددة جلميع مشرفيها يف األحياء

َّ
واملؤسسات احلكومية بضرورة إجبار جميع املوظفني
من جميع الطوائف على املشـــاركة ،واتهام من يقاطعها
بانتمائه إىل املنظمات اإلرهابي�ة(.)3
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خامتــة :آفاق األزمة اليمنية لعـام 2022م

الكشف عن مصادرة شحنة أسلحة إيراني�ة كانت متوجهة
إىل امليليشـــيات احلوثي�ة ،مكونة من طائرات ّ
مسية
ّ
متطورة وصواريخ مضادة للدبابات
وصواريخ بالستي�ة
ًّ
َّ
واملدرعات .وسياسيا ،حملت وزارة اخلارجية األمريكية
امليليشيات احلوثي�ة مسؤولية رفض االخنراط يف وقف
مباحثات إطالق النار ،إذ وصف متحدث وزارة اخلارجية
ني�د برايس امليليشـــيات بـ«العقبة الدبلوماســـية» أمام
احلل السيايس(.)1

َّ
يف ظل معطيات األزمـــة اليمني�ة لعـــام 2021م ،يب�دو أن
َّ
ً
املشهد السيايس اليمين بات أكرث تعقيدا ،وذلك لعدة
عوامل ،أبرزها :ارتهان امليليشيات احلوثي�ة للقرار اإليراين
من جانب ،ومحاولة النظام اإليراين استخدام امليليشيات
وامللف اليمين خلدمة مصاحله من جانب آخر ،باإلضافة
ِ
إىل فشـــل جميـــع جهود الوســـاطة ومبادرات الســـام.
وبنـــ ً�اء على هـــذه املعوقات ،من املرجح أن يســـيطر أحد
َْ
التاليي على املشهد اليمين يف عام 2022م:
السين�اريوهني
ّ
األول :اســـتمرار التعنـــت احلويث الرافض لتســـوية
األزمة ،وبالتايل استمرار احلرب والعمليات العسكرية
املناهضة للهيمنة احلوثي�ة-اإليراني�ة على املشهد اليمين.
ّ
الثاين :تراجع احلوثيني عن مســـار التعنت ،والتوجه
َّ
حنو التسوية السياسية ،إما تسوية سياسية هشة ،وإما
َّ
َّ
تســـوية كاملة وناجحة .وهذا قد يتحقق عرب عدة عوامل،
تتمثل يف :زيـــادة وترية الضربات اجلوية للتحالف على
مقرات حيوية ،واستهداف قيادات حوثي�ة كربى ،وزيادة
عمليات التنسيق بني املكونات العســـكرية اليمني�ة بما
القوات اجلنوبي�ة ،ما قد ّ
فيها حتركات ّ
يعجـــل باندحار
احلـــويث وقبوله بمبـــادرة الســـام ،أو أن تثمر املحادثات
الســـعودية-اإليراني�ة وتســـهم يف إنهاء األزمة ،شـــريطة
ٍّ
أن تكون هناك إرادة إيراني�ة صادقة لوضـــع حد ملعاناة
الشعب اليمين ،أو كنتيجة للمفاوضات النووية اليت
حتتضنها العاصمة النمساوية فيين�ا ،لكن ذلك يتطلب
َ
مزيد من الضغط على النظام
من الدول الكربى فرض ٍ
ّ
اإليراين بإدراج ملف السلوك والتدخالت اإليراني�ة يف دول
املنطقة ضمن املفاوضات النووية.

ُ
((( الشرق األوسط ،واشنطن تصف سلوك احلوثيني بـ«البغيض» وأنه «يعوق احلل» 08( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3zjfmGf ،
www.rasanah-iiis.org
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حتــــول العـ ــراق خـ ــال عـ ــام 2020م إلـ ــى سـ ــاحة للمواجهـ ــات
َّ
واملواجهـ ــات املضـ ــادة ،كانـ ــت فيهـ ــا إيـ ــران القاسـ ــم املشـ ــترك،
كاملواجهات األمريكية-اإليرانية؛ نتيج َة التح ّول اإلسـ ــتراتيجي
في املوقـ ــف األمريكي جتاه النفوذ اإليراني اإلقليمي ،والضغط
اإليراني بواسطة امليليشيات املس َّلحة إلخراج القوات األمريكية
وأيضـ ــا املواجهـ ــات بني مسـ ــار «الدولـ ــة» مبفهومها
مـ ــن العـ ــراقً ،
الوطنـ ــي واالسـ ــتقاللي والعروبـ ــي الذي يتب َّنـ ــاه رئيس احلكومة
مصطفـ ــى الكاظمـ ــي والعديد من القـ ــوى السياسـ ــية والدينية،
تدعمـ ــه إيـ ــران وأذ ُرعهـ ــا العسـ ــكرية
ومسـ ــار «الـ ــا دولـ ــة» الـ ــذي
ُ
َّ
ليظل العراق ً
تابعا
والسياسـ ــية واالقتصادية والدينية؛
خاضعا ً
لهـ ــا ،والصراع بني ميليشـ ــيات إيران في العـ ــراق واملكون الكردي
التمسـ ــك اإليرانـ ــي بالسـ ــيطرة الكاملـ ــة علـ ــى
العراقـ ــي ،ضمـ ــن
ُّ
الساحة العراقية
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توقع التقرير اإلسرتاتييج للعام 2020م ،أن يكون جتميد
َّ
النفوذ اإليراين هـــو االجتاه املرجح خـــال 2021م ،وحتقق
َّ
ً
هذه االجتـــاه
واقعيا؛ فلم يتقدم النفوذ العتب�ارات تتعلق
بغياب سليماين ،والصراع بني ميليشيات إيران ،واستثمار
إدارة بايدن الضغوط الشـــديدة اليت فرضها ترامب على
إيران لتعديل سلوك نظامها ،بلجوئه للقوة املسلحة ضد
ُ ُ
ومض
التمركزات امليليشياوية يف الســـاحة العراقية،
الكاظيم يف مسرية نقل العراق ملرحلة الدولة ،مع تداعيات
العقوبات وجاحئة كورونا على االقتصـــاد اإليراين ،وعدم
الرتاجع للنفوذ العسكري واالقتصادي اإليراين ،بالنظر إىل
استمرارية االنتشار امليليشياوي ،وامتالك أوراق ضغط
قوية يف الساحة العراقية ،باســـتثن�اء الصعيد السيايس،
ً
تصويت الناخبني
تراجعا يف النفوذ ،بعـــدم
الذي شـــهد
ُ
ُ
العراقيني لألذرع اإليراني�ة يف االنتخابات اليت أجريت يف
أكتوبر 2021م.
وســـيتم تن�اول العالقـــات اإليراني�ة-العراقية خالل
ّ
2021م ،من خالل أربعة محاور ،األول :حيلل انعكاسات
ُ
مساعي الكاظيم لتحقيق التوازن يف العالقات اخلارجية
علـــى النفـــوذ اإليـــراين ،والثـــاين :يتنـــ�اول أوراق الضغط
ّ
اإليراني�ة ،والثالثَّ :
يتطرق إىل العوامل املؤثرة على الدور
اإليراين يف العراق ،والرابع :يستشـــرف مســـتقبل الدور
اإليراين يف العراق خالل 2022م.
ّأو ًل :إيران ومساعي الكاظمي لتحقيق التوازن يف
العالقات اخلارجية
ّ
يمثل برنامج الكاظيم السيايس أبرز التحديات العراقية
للنفوذ اإليراين بالعراق؛ لكونه يقوم على ركزيتني :األوىل:

ُ
يضمن ســـيادة العراق
نقـــل العراق ملرحلـــة الدولة ،بمـــا
واستقاللية قراراته ،والثاني�ة :حتقيق التوازن يف العالقات
ُ ُّ
يضمن تعدد بدائل السياســـة اخلارجية
اخلارجية ،بمـــا
العراقية؛ بهدف االنتقـــال إىل العـــراق اجلديد .وأعطى
الكاظيم األولوية للمرتكز األول خالل 2020م ،بينما
َّ
منح األولوية للثـــاين خالل 2021م؛ ألن حتقيق الســـيادة
واستقاللية القرار تتيحان ً
فرصا أكرب لتحقيق التوازن يف
العالقات اخلارجية ،وذلك على النحو التايل:
 .1تعزيز العودة للمحيط العريب
ينظر الكاظـــي للدائـــرة العربيـــ�ة بوصفها أهـــم دوائر
السياسة اخلارجية ،اليت ينبغي العودة إليها لبن�اء العراق
اجلديد .ويف هذا الســـياق ،جاءت زيارتـــه للرياض وأبو
ظيب ،خـــال الربع األول من عام 2021م ،وقد أســـفرت
الزيارتـــان عن توقيع اتفاقيات مع اجلانبني الســـعودي
َّ
واإلمارايت يف عدة مجاالت ،تزيد من عودة العراق ملحيطة
العريب ،وختصم من النفوذ اإليراين بالعراق .اتفق اجلانب�ان
السعودي والعرايق على تأسيس صندوق سعودي-عرايق
استثماري مشرتك ،وإجناز مشروع الربط الكهربايئ ،الذي
ُ
أجنز منه حنو  ،%85وســـيكتمل حبلول 2022م( .)1وأثن�اء
َّ
َّ
زيارته للرياض ،بث الكاظيم رسائل طمأنة للمملكة ،بأن
ً
العراق لن يكون ساحة خلفية الستهدافها ،يف إشارة إىل
وقوفه ضد ّ
أي اعتداءات ميليشياوية على السعودية من
األرايض العراقية.
وكذلك ،استضاف العراق القمة الثالثي�ة :املصرية-
العراقية-األردنيـــ�ة يف يونيـــو 2021م ،اليت أســـفرت عن
االتفاق على مشروع «الشام اجلديد»؛ لتحقيق التكامل

االقتصادي والربط اجلغرايف بني الدول الثالث .ومفاده
أن يقـــوم العراق بزتويـــد الدولتـــن املصريـــة واألردني�ة
ِّ
بالنفـــط ،مقابـــل تزويد الدولتني للعراق بالكهرباء عن
طريق األردن ،ومشـــاركة شركاتهما يف عملية إعادة إعمار
ِّ
العـــراق ،مـــا ُ
اصط ِلح علـــى تســـميت�ه ِبـ «النفـــط مقابل
اإلعمـــار»؛ ولذلـــك ختصم مخرجات جولة الكاظيم
اخلليجيـــة مع مخرجات مشـــروع الشـــام اجلديد ،من
ّ
النفوذ اإليـــراين بالعراق ،وحتد من أوراق الضغط اإليراني�ة
َّ
ضد العراق،
والسيما ورقة الكهرباء.
 .2إجراء زيارة للجار الشريق إيران
يف مقابل جهوده لتحقيق التوازن يف العالقات اخلارجية،
ً
أجرى الكاظيم زيارة لطهران يف سبتمرب 2021م ،التقى
خاللها بكبار املســـؤولني يف مقدمتهم الرئيس إبراهيم
ّ
ـــر
رئييس ،بينمـــا لم ِ
يلتقه املرشـــد علي خامنيئ ،يف مؤش ٍ
قد يبـــ�دو على امتعاضه من توجهات الكاظيم الداخلية
واخلارجية .حاول الكاظيم خالل مباحثاته مع املسؤولني
َّ
َّ
اإليرانيني بث رســـائل بـــأن العراق غري محســـوب على
َّ
املحور الغريب أو الشـــريق ،وطمأنتهم بأن العودة للمحيط
العريب ال تعين جتميد العالقات مع إيران ،بت�أكيده على
عمق العالقات وشكره إيران لوقوفها إىل جانب العراق
ً
ً
ً
وشعبا
مشريا إىل دعمها حكومة
يف محاربة «داعش»،
َّ
()2
يف مواجهة التحديات  .ويرى العديـــد من املراقبني أن
الزيارة تهدف إىل حتقيق التهدئة مع امليليشيات ،بما ُ
حيول
دون التمادي يف خلط األوراق وتأزيم املشـــهد ،قبل انعقاد
االنتخابات الربلماني�ة؛ وذلك إلدراكه امتالك إيران أوراق
ولنفوذ واسع يف الساحة العراقية.
ضغط
ٍ

((( رووداو ،العراق ينجز  85%من الربط الكهربايئ مع دول اخلليج 25( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 25:ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/2TsyGQP ،
((( وكالة تسنيم ،مصطفی الکاظیم :بهدنب�ال گسرتش روابط اقتصادی با ایران هستیم ۲۱( ،شهريور۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3z7Lzi3 ،
www.rasanah-iiis.org
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ً
ً
ً
العراق ،رغم كونه ً
سياديا
قرارا
عراقيا ،متجاهل االنتشار
امليليشياوي الواسع يف العراق.
ثانيا :أوراق الضغط اإليرانية يف الساحة العراقية
ً
على ضوء التحديات اليت فرضتها توجهات الكاظيم
الداخلية واخلارجية أمـــام الدور اإليراين بالعراق ،جلأت
طهران إىل استخدام أوراق ضغطها ضد حكومته ،ليس
ّ
ملد نطـــاق نفذوها يف ظل هذه التحديات املتفاقمة ،وإنما
للحفاظ عليه ،وبقاء العراق ضمن دائرة النفوذ اإليراين:

((( (*) انعقدت ثالث جوالت من احلوار بني الواليات املتحدة والعراق أثن�اء فرتة ترامب :األوىل يف يونيو 2020م والثاني�ة يف أغسطس 2020م والثالثة يف أبريل 2021م.
(2) US Department OF State، Joint Statement on the U.S-Iraq Strategic Dialogue, Jul 26, 2021, Accessed: Dec 25, 2021, https://bit.ly/2VcMijB

Rasanah

 .4استكمال جوالت احلوار اإلسرتاتييج مع واشنطن
واصل الكاظيم استكمال جوالت احلوار اإلسرتاتييج
األمريكي-العرايق( )*1اليت بدأت يف عهد ترامب ،مع إدارة
بايـــدن .وانعقدت جولتان يف واشـــنطن؛ األوىل يف أبريل،

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

 .3العمل على استعادة الدور اإلقلييم للعراق
ســـعى الكاظيم الســـتعادة الدور اإلقلييم للعراق ،من
َّ
خالل عدة عوامل ،أبرزهـــا ،األول :تنظيم «مؤتمر بغداد
للتعاون والشراكة» يف أغســـطس 2021م ،الذي جمع
دول جوار العراق من الدول العربي�ة واخلليجية وتركيا
َّ
وإيران باإلضافة إىل فرنسا ،وبذلك تمكن العراق من جمع
أطراف متصارعة على مائدة واحدة ،حيث حضر املؤتمر
اخلصمان اإلقليميان الكبريان بسبب التمدد اإليراين يف
ساحات النفوذ؛ السعودية وإيران ،كما شاركت مصر
َّ
وتركيا رغم انقطاع العالقات بينهما؛ بهدف ختفيف حدة
التوترات اإلقليمية .الثـــاين :القيام بدور الوســـاطة بني
َّ
وفديهما يف عدة محادثات
الرياض وطهران ،باستضافة
ِ
مباشـــرة لتقريب وجهات النظر جتـــاه ِامللفات العالقة،
َّ
والســـيما الســـلوك اإليراين اإلقلييم ،بما يؤدي إىل إنهاء
ّ
مرحلة ّ
حتول العراق إىل ساحة لتصفية احلسابات تهدد
ّ
أمنه واستقراره من ناحية ،وحيد من الصراعات اإلقليمية،
ُ
يسهم يف معادلة االستقرار واألمن اإلقلييم من ناحية
بما
ثاني�ة ،وإمكاني�ة حتقيق التوازن يف السياســـة اخلارجية
َّ
ّ
للعراق من ناحية ثالثة ،كما أن الوساطة تمك ُن العراق من
تنفيذ االتفاقيات املوقعة مع الدول العربي�ة واخلليجية
ُ
لكون إيران وميليشـــياتها ،ت َعد العائق األكرب أمام تنفيذها
من ناحية رابعة.

ّ
والثانيـــ�ة يف يوليو 2021م ،من أبـــرز نت�اجئهما :عد القواعد
اليت تستضيف أفراد أمريكية وأفراد التحالف الدويل
ُ
َّ
قواعـــد عراقية تـــدار بالقوانـــن العراقيـــة ،وأن العالقة
األمني�ة ستنتقل بالكامل إىل املشورة والتدريب ،وإنهاء
املهام القتالية للقوات األمريكية يف العـــراق حبلول 31
ّ
َّ
ديســـمرب 2021م( .)2وعلى الرغم مـــن أن بعض املحللني
ّ
عـــدوا هـــذه النتيجـــة يف صالح إيران؛ لكونها ســـتدفع
ميليشياتها للسيطرة على ساحة الفراغ ،اليت سيرتكها
َّ
َّ
االنسحاب األمريكي من العراق ،غري أن البعض عدها
ضمن جهـــود طمأنه إيـــران جتاه مســـألة إخراج القوات
األمريكية من العراق ،بمـــا يدفعها حنـــو الضغط على
امليليشيات للتهدئة ،حلني إجراء االنتخابات الربلماني�ة،
ُ
كمل مسار الدولة.
وتشكيل حكومة جديدة ت ِ
ويسعى الكاظيم من خالل هذه السياسات إىل إرساء
نهج جديد؛ الســـتعادة الـــدور العرايق اإلقليـــي للعراق،
ِّ
َّ
وبث رســـائل بأن بالد الرافديـــن منطقة التقـــاء وتب�ادل
ً
للمصالح ،وليست ميدانا للصراع وتصفية احلسابات،
وانتقال العراق مـــن مرحلة احلامل للرســـائل إىل مرحلة
املحرك للمياه الراكدة بني األطراف املتن�احـــرة ،وإبراز
ّ
العراق كدولة ند وليست كتابع ،والنأي عن سياسة
َّ
االســـتقطابات واألجندات الطائفية ،اليت تتبن�اها إيران
وأذرعها الطائفية يف الساحة العراقية ،وهو ما ال ترتضيه
َّ
إيران لكونه خيصم مـــن نفوذهـــا .ولعل هذا ما يفســـر
استهالل وزير خارجية إيران زيارته للعراق للمشاركة يف
ُ
إشارة
مؤتمر بغداد بزيارة النصب التذكاري لسليماين ،يف
ٍ
َ
إىل أن الشـــغل الشاغل إليران الثأر لسليماين من القوات
األمريكية ،وجتديده مطلب إخراج القوات األمريكية من
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 .1ورقة الكهرباء
ً
ً
وهي األكرث استخداما وتأثريا يف الساحة العراقية خالل
2021م؛ لما لها من تأثري مباشر على احلكومة العراقية،
َّ
والســـيما يف فصل الصيف .وهي من أهم أوراق الضغط
اإليراني�ة للضغط على احلكومات العراقية املتعاقبة،
َّ
ً
ليظل العـــراق ً
خاضعا للنفوذ اإليـــراين؛ ألن احلصة
تابعا
ً
تقريب�ا من إجمايل
اإليراني�ة (غـــاز وكهرباء) تعادل الثلث
إنتـــ�اج العراق من الكهرباء البالغ حنو  16ألف ميجاوات،
وقـــت تبلغ فيه حاجة العراق من الكهرباء حنو  30ألف
يف
ٍ
َّ
ميجاوات؛ لكـــي تتمكن البالد من تأمني الكهرباء على
مدار اليوم .ولـــم يقتصر الضغط اإليراين على التخفيض
َ
أو اإليقاف عـــن تصدير حصة الكهرباء للعـــراق طيلة
2021م ،الـــي فاقمـــت العجز من  14ألف ميجاوات إىل
 19.5ألف ميجاوات ،بل ذهبت أبعد من ذلك ،بتحريكها
ميليشـــياتها املسلحة لتفجري محطات توليد الكهرباء
وأبراج نقل وتوزيع الطاقة( .)1كمـــا وقفت إيران حائط
ِّ
صد أمام اســـتثمار العراق الغاز املصاحب للنفط يف حقل
نهران ،الذي كان بإمكانه توفري اجلزء األكرب من كمية الغاز
القادمة من إيران إلنت�اج الكهرباء( ،)2مـــن خالل حرقه؛
لعدم وجود البني�ة التحتي�ة املطلوبة الستغالله.
 .2ورقـة امليـاه
هي األخـــرى من أهم أوراق الضغط اإليراني�ة ضد العراق؛
لكون حصة امليـــاه القادمـــة من إيـــران تبلـــغ حنو ثلث
إيرادات العراق الســـنوية من املياه البالغـــة حنو  70مليار

مرت مكعب ،من خالل حتكمها يف امليـــاه املتدفقة للعراق
من أنهار الكارون والكرخة وسريوان والزاب الصغري
ّ
والكبري ،أو من خالل قطعها احلصة بشـــكل تام حت تبلغ
النســـبة املتدفقة ً
صفرا( .)3وتدرك إيـــران تأثري الضغط
ً
َّ
ألن هذه الورقة ُ
تنتج عجزا
على الكاظيم عند قطع املياه؛
ً
مباشرا يف كميات املياه ،ويف رقعة األرايض القابلة للزراعة،
أراض قاحلة؛ ما ساهم يف حتويل
وحتويل رقعة كبرية إىل ٍ
ِّ
العـــراق من مصدر للمحاصيل إىل مســـتورد للمنتجات،
وبينهـــا اإليراني�ة ،ويف تفاقـــم أزمة البطالـــة بالتأثري على
ِّ
يســـهل عملية حتريك
حجـــم العمالة يف هذا القطاع؛ ما
الشارع ضد الكاظيم.
 .3إرباك الساحة العراقية
من خالل التصعيد بواســـطة ميليشـــياتها املسلحة ضد
األهداف األمريكية بالعراق ،بقصفها َّ
مقار دبلوماسية
وقواعد عسكرية أمريكية ،مثل «عني األسد» اجلوية
باألنبـــ�ار و«أربيـــ�ل» اجلوية و«بلـــد» اجلوية ،وضرب
معســـكر فيكتوريا قرب مطار بغداد ،واستهداف أرتال
الدعـــم اللوجســـي للتحالـــف الـــدويل ملحاربـــة داعش
بالعـــراق ،الـــذي حيتوي على أمريكيني ،واســـتهدافها
ملتعاقدين مدنيني مع واشنطن ،وكذلك دعمها السالح
املنفلت بالعراق ضد أنصار بسط السيادة .واستخدمت
ميليشـــيات إيـــران يف العـــراق يف تصعيدهـــا صواريـــخ
الكاتيوشا والطائرات املسرية امللغومة إيراني�ة ُ
الصنع.
َّ
وأشـــارت إحصائي�ات البنت�اجون يف يوليو 2021م ،إىل أن

عدد الهجمات ضد األهداف األمريكية بالطائرات املسرية
ً
هجوما ،منـــذ ين�اير2021م(.)4
والصواريخ بلغت حنـــو 55
وتتضمن الهجمة الواحدة عشرات الصواريخ ،ويشكل
حتـــو ًل ً
اســـتخدام الطائـــرات املســـرة ّ
نوعيـــا يف قواعد
االشتب�اك؛ لقدرتها على اإلفالت من أنظمة الدفاعات
األمريكية ،اليت أقامتها واشـــنطن حلماية أهدافها من
الهجمات امليليشياوية املدعومة من إيران.
وتســـعى طهران من وراء اســـتخدام هذه األوراق ،إىل
إبراز عجز أو فشل حكومة الكاظيم يف إدارة األزمات
املتفاقمة ،مثل األمن والكهرباء وامليـــاه والبطالة ،أمام
حنو يؤدي إما إىل خروج الشـــارع
الرأي العام العرايق ،على ٍ
ً
ضده وإطاحتـــه ،أو حيدث تأثريا على ميـــول العراقيني،
بما يؤدي إىل إعادة التفكري يف انتخاب التي�ارات املحسوبة
ً
ُّ
الكاظيم
على إيران ،ويؤثر ســـلبا على فرص تســـمية ُ
ً
رئيسا للحكومة ،بعد االنتخابات الربلماني�ة اليت أجريت
يف أكتوبر 2021م ،وتعقيد املشـــهد العرايق ،وخلط األوراق
بقصد استمرارية العراق يف دوامة ُ
العنف والفوىض ليظل
ً
ّ
َّ
ً
تابعا إليران ،وبث رسائل بأن إيران تمتلك أوراقا وتستطيع
تأزيم املشهد العرايق مىت شاءت.
ً
ثالثا :العوامل املؤثّ رة على الدور اإليراني يف العراق
ً
عـــاوة علـــى تأثـــر توجهـــات الكاظـــي الداخليـــة
واخلارجية علـــى اســـتمرارية إيران يف مد نطـــاق نفوذها
َّ
بالعـــراق ،أثـــرت عوامـــل أخـــرى علـــى الـــدور اإليـــراين
بالعراق خالل 2021م ،أبرزها:

((( اليوم العراقية ،اتهام مليشيا احلشد الشعيب بقطع كهرباء العراق 02( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3l5AZER ،
((( العني اإلخبارية ،أزمة الكهرباء يف العراق ..من يقف خلفها؟ 30( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3zLBRCH ،
((( يس إن إن العربي�ة ،العراق :لم حنصل على إجابة من إيران وتركيا بشأن تقاسم املياه 11( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://cnn.it/3zSDsqr ،
((( د.شاكر نوري ،هل تقود الطائرات املسيَّ ة العراق إىل املجهول؟ ،العني اإلخبارية 11( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3iaI4SL،
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((( فارس العمران ،تصاعد اخلالفات بني امليليشيات املوالية إليران يف العراق ،ديارنا 16( ،ديسمرب 2020م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3iehjNg ،
((( .Jacob Lees Weiss, Iran’s Resistance Axis Rattled by Divisions: Asaib Ahl al-Haq’s Leader Rejects the Ceasefire in Iraq، (Feb 12, 2021), Accessed: Dec 29, 2021, https://bit.ly/3Blko4t
((( د .عبدالرؤف مصطفى الغنييمّ ،
حتوالت املشهد االنتخايب العرايق وتداعياتها على إيران يف ضوء انتخابات 2021م 28( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mO6gME ،
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 .2الرفض الشعيب العرايق للنفوذ اإليراين
شـــهد العام 2021م تن ً
�اميا للرفض الشعيب العرايق للنفوذ
ً
اإليـــراين ،وظهر ذلك يف تقديـــم الناخبني ضربـــة مدوية
للتحالفات الشيعية ،بعدم تصويتهم لها .باستثن�اء حتالف

 .3جلوء بايدن للقوة ضد التمركزات امليليشياوية يف العراق
علـــى خالف ما كان يعتقده اإليرانيون من إمكاني�ة حدوث
تغيريات يف املوقف األمريكي جتاه إيـــران حال ّ
تغي القيادة

 .4الدعم اخللييج ملسار الدولة العراقية
ً
خلييج
لدور
أتاحت توجهات الكاظيم اخلارجية مساحة ٍ
ٍ
داعم ملســـار الدولـــة العراقية ،لذلك؛ زاد معدل الزيارات
ٍ
اخلليجية-العراقية املتب�ادلة ،وتوقيع االتفاقيات األمني�ة
واالقتصادية والتجاريـــة لتعزيز العالقات الثن�ائي�ة .فعلى
ً
ســـبي�ل املثال ال احلصر ،عالوة على زيارة الكاظيم للرياض
وأبوظيب ،أجرى نائب وزير الدفاع السعودي األمري خالد بن
ً
سلمان زيارة للعراق يف مايو 2021مَّ ،تم التوقيع خاللها على

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

 .1االنقسام بني ميليشيات إيران يف العراق
ّ
ُي َعد االنقسام بني ميليشيات إيران من أهم معوقات مد
َّ
النفوذ اإليراين بالعراق؛ ألن امليليشيات تشكل الذراع األهم
يف تنفيذ املشاريع التوسعية ،حبكم امتالكها للسالح،
ِّ
َّ
والســـيما يف املناطق الغني�ة بالنفط.
وانتشـــارها اجلغرايف
َّ
وليس أدل على وجود انقسامات بينها من اعرتاف السفري
اإليـــراين لدى بغداد بوقوع خالفات بني امليليشـــيات(،)1
ويكشف هذا االنقسام عن زيف املزاعم اإليراني�ة عن
حتد إضايف
التماسك بني امليليشـــيات ،كما يكشف عن ٍ
أمـــام النفوذ اإليراين بالعراق ،حبكـــم وقوعه بـــن أقوى
ميليشـــيات إيران ،مثل «عصائب أهل احلق» و«حزب
هللا» العرايق ،ووقوعه يف ســـاحة النفوذ األهم إليران حبكم
َّ
مركزيتها يف اإلسرتاتيجية اإليراني�ة .ويربز قلق إيران؛ ألن
هذه امليليشيات لعبت الدور األكرب يف إحكام القبضة
اإليرانيـــ�ة على العراق ،بل ويف ممارســـة دور أكرب يف بقية
ّ
يؤث ُر ً
سلبا على النفوذ
ومن َّثم انقســـامها
ساحات النفوذِ ،
ً
َّ
ُ
اإليراين اإلقلييم ،وأخريا يكشف عما يسم بظاهرة «تمرد
امليليشيات» على إيران ،حيث أعلن قائد «العصائب»
ً
قيس اخلزعلـــي صراحة رفـــض الوصايـــة اإليراني�ة على
ُ ّ
العراق( ،)2و«العصائب» ت َعد من أبرز امليليشـــيات اليت
ُ
تدين بالوالء لـ «والية الفقيه».

«دولـــة القانون» ،فقـــد تراجع حتالف «الفتح» ،أقرب
ً
حلفاء إيران ،للمرتب�ة اخلامســـة حبصولـــه على  14مقعدا
فقط يف انتخابات 2021م ،بعدما كان يف املرتب�ة الثاني�ة بعدد
ً
مقاعد  47مقعدا يف انتخابات 2018م؛ ما يعين خسارته 33
َ
ً
مقعدا يف برلمان انتخابات 2021م ،والرتاجع الكبري لتحالفي
«النصر» و«احلكمة» حبصدهمـــا  4مقاعـــد فقط؛ ما
ً
يعين خســـارتهم  58مقعدا عند املقارنة بعدد مقاعدهم يف
ّ
برلمان 2018م ،مقابل تقدم التي�ارات الداعمة ملســـار نقل
العراق ملرحلة الدولـــة ،مثل تي�ار «الكتلة الصدرية» الذي
ً
احتل املرتبـــ�ة األوىل حبصوله على  73مقعدا ،وتبوأ حتالف
ً
«التقدم الوطين الســـي» املرتب�ة الثاني�ة بدل من حتالف
ً
«الفتح» ،حبصوله على  38مقعدا يف انتخابات 2021م(.)3
تكشف هذه النت�اجئ عن تن�ايم وعي الناخب العرايق
ملركزية وأهمية العراق وانتمائه ملحيطة العـــريب ،مقابل
َّ
نبـــ�ذ التحالفات الطائفيـــة ،وأن املواطن العـــرايق أصبح
الرقم األكرث ً
تأثريا يف املعادلة العراقية .كذلك تكشف
عـــن عودة ثقـــة الناخب الســـي بالقيادات الســـني�ة ،يف
أهميـــة مزاحمة األصوات الشـــيعية ،وعن اتســـاع رقعة
َ
مساري الدولة
اخلالف بني أقطاب البيت الشيعي جتاه
أو الفوىض؛ وبالتايل أفرزت االنتخابات عن مالمح معادلة
ً
عراقيـــة جديدة ،ترســـم صورة بعنوان انكشـــاف إيران
ومخططاتها يف الدولة العراقية.

َ
األمريكية ،واصل بايدن سياسة سلفه جتاه النفوذ اإليراين،
بتقديم رســـائل ردع قوية ،عندما جلأ إىل اســـتخدام القوة
َّ ْ
مرتي ضد التمركزات امليليشـــياوية بالعراق؛ األوىل يف
فرباير ،والثاني�ة يف يونيو 2021م ،كرد فعل على الهجمات
ّ
امليليشياوية جتاه األهداف األمريكية .هذا ُي َعد بمثابة
ّ
بث رســـائل أمريكية لطهران ،مفادها عدم اختب�ار إدارة
بايدن يف التمادي بضرب األهداف األمريكية ،إذ يمكنها
اللجوء للقوة املسلحة لتحقيق الردع األمريكي ،وإظهار
الفصـــل بني اجلهـــود الدبلوماســـية مع إيـــران باجللوس
على مائدة املفاوضات إلحياء االتفاق النووي والهجمات
َّ
العسكرية ضد املواقع امليليشياوية ،وأن إدارته لن تتهاون
َّ
والسيما
يف مسألة تعريض القوات األمريكية للخطر،
مع حدوث تطور نوعي يف األسلحة املستخدمة يف ضرب
األهداف باستخدام طائرات مســـرة؛ لكون هذه النوعية
من الطائرات -حسب خرباء عسكريني -يمكنها اإلفالت
من أنظمة الدفاعات ،اليت أقامتها واشنطن يف العراق ضد
الهجمات الصاروخية املتكررة جتاه األهداف األمريكية.
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َّ
 5اتفاقيات ثن�ائي�ة يف عدة مجاالت مختلفة .كما أجرى وزير
ً
الداخلية األمري عبدالعزيز بن سعود بن نايف زيارة لبغداد
يف سبتمرب 2021م؛ للتنسيق حول ُسبل مكافحة اإلرهاب
وضبط احلدود بني البلدين .كما انعقد املجلس التنسيقي
السعودي-العرايق بالرياض يف سبتمرب 2021م ،وأسفر عن
َّ ْ
اتفاقيتـــن لتنظيم النقل البحري واجلوي ،واالتفاق
توقيع
على زيادة حجم التب�ادل التجاري عرب منفذ عرعر احلدودي.
يـــأيت ذلك يف إطار ســـعي دول اخلليـــج لعودة العـــراق إىل
َّ
محيطة العريب ،ودعم مسار الدولة الذي يتبن�اه الكاظيم.
 .5تفاقم اخلالفات مع أنقرة داخل الساحة العراقية
ّ
ُي َعد العراق أحد أهم ساحات التن�افس الرتكي-اإليراين ،إذ
ٌ
تتكالب كل من أنقرة وطهران على نطاق النفوذ يف العراق.
ففيما تســـعى طهران للســـيطرة الكاملة على العراق،
ً
تســـعى أنقرة لتأمني مناطـــق نفوذ يف العـــراق عامة ،ويف
ً
ومن َّثم ،تتواىل اخلالفات حول
الشـــمال العرايق خاصةِ ،
العراق بشكل مستمر .فخالل فرباير 2021م ،اتهم السفري
اإليراين بالعراق أنقرة بانتهاك سيادة العراق ،على خلفية
ُ
العمليات العسكرية اليت تريها تركيا شمايل العراق ضد
ٌ
َّ
قوات حزب العمال الكردستاين ،وهو ما ترتبت عليه أزمة
دبلوماسية باســـتدعاء تركيا السفري اإليراين لديها بسبب
تصرحيات السفري اإليراين لدى بغداد ،وبعدها َّ
صرح وزير
َّ
الداخلية الرتكي أن إيران تستضيف مقاتلي احلزب على
أراضيها؛ ما دفع إيران إىل استدعاء السفري الرتكي لديها.
َّ
إسرتاتيجي ْ
يت الدولتني،
يأيت ذلك يف إطار مركزية العراق يف
ويف إطار الصراع بينهما على ّ
تبوء مركز القيادة اإلقليمية،
وتداخل مناطق النفوذ بني مشـــروعيهما يف دوائر عديدة،
ً
ســـواء يف الشرق األوسط مثل العراق وســـوريا وغريها ،أو
يف خارجه يف دول آســـيا الوســـطى وأذربيجان ،أو يف البحر
األحمر والقارة السمراء.
www.rasanah-iiis.org

خامتـــة :مســـتقبل الـــدور اإليرانـــي يف العـــراق
خـــالل 2022م
ُ
يمكن
من خالل القراءة السابقة للدور اإليراين يف العراق،

تقديم مجموعة من النت�اجئ ،منها:
ُ
جمود النفوذ اإليراين بالعراق على كافـــة األصعدة
ُ
باســـتثن�اء الصعيد الســـيايس ،الذي شـــهد فيه النفوذ
ً
تراجعـــا بعدم تصويـــت الناخبـــن العراقيني
اإليـــراين
ُ
ألذرعها يف االنتخابات الربلماني�ة.
ُّ
وحتول إيـــران من دولة فاعلة ملد نطـــاق النفوذ خالل
السنوات الماضية ،إىل دولة تســـتخدم أوراق الضغط
َ
ّ
التحـــول يف املعادلـــة الداخلية
للحفـــاظ عليه؛ نتيجـــة
ُ
َ
العراقية بوجود حكومة تعلي من مبـــدأي نقل العراق
ملســـار الدولة وحتقيق التـــوازن يف العالقات اخلارجية،
َّ
ومع ّ
والسيما من الفئات
تغي يف املزاج الشعيب العرايق،
الشابة حنو مســـار الدولة ورفض املحاصصة الطائفية،
واندالع االنقسامات بني امليليشيات بعد غياب سليماين
َ
وعجز التمويل اإليراين نتيجة العقوبات.
وفاعلية الـــدور اخلاريج العريب واألمريكي حلصار
إيران وحتجيـــم نفوذها ،حيث زاد معدل االخنراط العريب
ً
واخللييج يف الساحة العراقية ،فضل عن استخدام إدارة
َ
بايدن القوة ضد التمركزات امليليشـــياوية على احلدود
ُ
تتوقعه إيران
العراقية-السورية ،على خالف ما كانت
من ّ
التغي يف القيادة األمريكية.
ً
ودخول العراق مرحلة جديدة من النضج الســـيايس
بمعادلة جديدة مغايرة ً
تماما عن املعادالت الســـابقة،
ترتاكم خاللها التحديات الداخليـــة واخلارجية أمام
َّ
والسيما يف ظل وجود كتلة وطني�ة عابرة
النفوذ اإليراين،
للطائفية ،أدت إىل انكشاف املشـــروع اإليراين وفقدان
وتعريتـــ�ه أمام الداخل واخلـــارج ،يف خلق
شـــرعيت�ه ،بل
ِ

ُ
يمكن تعميمها على بقية الدول املستهدفة
نموذج
دولة
ٍ
بالتوســـع كما تزعم إيران ،بمـــا جيعل من جهـــود إيران
لتحقيق املشروع اإليراين العابر للحدود مجرد وهم إيراين
غري قابل للتنفيذ.
على ضوء املعطيات والنت�اجئ السابقة ،يمكنن�ا التوقع
َّ
َ
بـــأن النفوذ اإليـــراين يف العراق ســـيت�أرجح بـــن اجتاهي
َّ
التجميـــد والرتاجع الضئي�ل ،إذا ما حلت مســـتجدات
مفاجئة ،مثل جاحئـــة كورونا .فال صعود للنفوذ اإليراين،
على ضوء التحديات اليت تواجهها إيران بالعراق ،من نمو
ً
ظاهرة الرفض الشعيب ممثل يف الكتلة الوطني�ة العابرة
للطائفية يف املحافظات الســـني�ة والشـــيعية للمعادلة
املذهبيـــ�ة والتحرك حنـــو الدولـــة الوطنيـــ�ة ،وتصاعد
االنقســـامات بني امليليشـــيات على املواقـــع القيادية
وجباية األمـــوال ومناطق الســـيطرة والنفـــوذ ،وزيادة
الدعم اخلـــاريج العريب والدويل ملســـار الدولة العراقية،
ً
فضل عن إمكاني�ة اســـتمرارية الكاظيم أو تسمية
رئيس حكومة جديد داعم ملسار الدولة؛ الستكمال
مسرية الكاظيم يف بن�اء العراق اجلديد ،وال تراجع كبري
للنفوذ اإليـــراين ،بالنظر إىل امتالك إيران ألوراق ضغط
َّ
تتمثل يف ُ
قوية يف الســـاحة العراقية
أذرعها املنتشـــرة يف
املحافظـــات العراقيـــة وأوراق الضغط املتعـــددة ،مثل
َّ
والسيما يف ظل األزمة اليت يتوقع استمراريتها
الكهرباء،
ً
خـــال 2022م ،إضافة إىل عدم واقعية تصور إمكاني�ة
ُ
�ازالت بســـهولة تفيض إىل تراجع النفوذ،
تقديم إيران تن
ٍ
َّ
ضغوط داخلية وإقليمية ودولية مكثفة بمزاحمة
دون
ٍ
َّ َّ
إيران على كافة املستويات ،والسيما أن إيران قدمت
ً
أثمانا بشـــرية ومادية يف ســـبي�ل مد نطاق نفوذها خالل
الســـنوات الماضيـــة ،من خالل مركزية العـــراق يف
اإلسرتاتيجية اإليراني�ة.
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مبوجة
تأثرت العالقـ ــة بني إيران وسـ ــوريا خالل عـ ــام 2020م،
ٍ
مـ ــن التطـ ــورات واملتغيـ ــرات السياسـ ــية واألمنيـ ــة واالقتصاديـ ــة؛
فمـ ــن جهةَ ،ص َّعدت إسـ ــرائيل من اسـ ــتهدافها للمواقع والثكنات
ِ
العسـ ــكرية اإليرانيـ ــة ،فيما س ـ ـ َعت ٌّ
كل من إيران وسـ ــوريا بجانب
روسـ ــيا؛ لالسـ ــتفادة من التوتُّر اإلقليمي احمليط بسـ ــورياُ ،
وقرب
ـدة فيما
االنتخابـ ــات األمريكيـ ــة ،ومـ ــا حتمله مـ ــن
مرحلة جديـ ـ ٍ
ٍ
توازن
يتعلـ ــق باملفاوضـ ــات النوويـ ــة مـ ــع إيران فـ ــي إيجاد نقطـ ــة
ٍ
جتمعهـ ــا مـ ــع باقـ ــي األطـ ــراف الدوليـ ــة واإلقليميـ ــة الفاعلة في
املِلف السوري
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َّ
ويف حـــن توقـــع التقريـــر اإلســـراتييج للمعهـــد الدويل
للدراســـات اإليراني�ة «رصانة» لعام 2020م ،أن تســـر
مماثل ،جاءت التوقعات
العالقات بني الدولتني يف
مسار َ ٍ
ٍ
لَّ َّ
َ
َ
ًّ
ً
ُ
تغـــرا مهمـــا برز خالل العـــام 2021م،
يف محلهـــا؛ إ أن ُم
وهـــو التقارب العريب الرســـي مـــع ســـوريا ،وتفاعالته
املتب�ادلة بني أطراف هذا التقارب وبايق األطراف الفاعلة
يف امللف الســـوري .ومن هذا ُ
المنطلق ســـنحاول يف هذا
ِ
قراءة
ِامللف من التقرير اإلسرتاتييج لعام 2021م ،تقديم
ٍ
ّ
ِّ
ُموجزة ملســـار العالقة بني الدولتني ،يف ظـــل تب�اين حدة
املواقـــف الدوليـــة واإلقليمية حيـــال العالقـــة املتب�ادلة
ُ
وتصاعد وترية
بينهما ،واستكشاف أبعاد هذه الضغوط،
الدعوات إىل احتواء دور إيران وختفيف وجودها يف سوريا.
ّأو ًل :تفاعالت الدور اإليراني ومتغيراته يف سوريا
تراجع
تب�اين الدور اإليراين يف سوريا خالل 2021م ،ما بني
ٍ
ويمكنُ
يف بعض املستويات ،وتن�ايم يف بعضها اآلخر،
اإلشارة إىل ذلك َوفق اآليت:
ٌ
ٌ
 .1تكتيكات متواصلة لتعزيز التموضع العسكري اإليراين
َّ
ســـرعت طهران من عمليات تعزيز وجودها العسكري،
وعمدت إىل تغيري بعض تكتيكاتها العســـكرية ،وابتكار
طرق وأساليب جديدة ،لاللتفاف على الضربات اجلوية
ٍ
ُ
املتوالية ،اليت تستهدف أماكن توزعها وانتشارها وكل ما
يتبع لها .فعملت إيران وميليشياتها على تكثيف عمليات
معدات قتالية وصواريخ قصرية
حفر األنفاق ( )1وتهريب
ٍ

ً
ّ
املسية ،وذلك
ومتوســـطة املدى ،إضافة إىل الطائرات
من خالل تمريرها عرب قوافل نقل املساعدات اإلنساني�ة
َّ
املوجهة للســـوريني ،أو عرب نقلها ً
حبرا عـــر مرفأ الالذقية
ُ
حاويات ُمغلقة ،بعد أن كانت تنقل إىل مطار دمشـــق
يف
ٍ
ُّ
()2
طائرات مدني�ة  .ويعد تكتيك التمويه وحفر
الدويل عرب
ٍ
محلية كـ «هاشميون»
ميليشيات
األنفاق جبانب إنشاء
ٍ
ٍ
و«ربع هللا» ،من التكتيكات اإليراني�ة المألوفة ملنع
صورة اســـتخباراتي ٍ�ة حديث ٍ�ة عن الوجود اإليراين
تكوين
ٍ
َّ
وحماية املقرات واملستودعات والقيادات اإليراني�ة من
خطر الضربات اجلوية(.)3
تغيريات عدة على
جبانب ما ســـبق ،أجرت طهـــران
ٍ
عدد من قياداتها العسكرية ،فاعرتفت بسحب قائد قوة
ٍ
«فيلق القـــدس» التابع لـ«احلرس الثـــوري» اإليراين يف
ّ
سوريا ،أحمد مدين ،وامللقب باحلاج جواد غفاري ،جبانب
سحب طهران لعشـــرين من القيادات األمني�ة اإليراني�ة
املسؤولة عن مناطق ُ
التمركز اإليراين وامليليشيات التابعة
ّ
لها .وتعددت السرديات خبصوص هذه التغيريات؛ إذ
َّ
إن الروايـــة اإليراني�ة ،أرجعت هذا التغيري إىل انتهاء مهمة
ٌ
ُ
غفاري يف ســـوريا ،بينما تشـــر تقديرات أخرى إىل وجود
خالفات بني القيادتني الروســـية واإليراني�ة يف ســـوريا،
ٍ
أدت إىل مجمل هذه التغيريات(.)4
ورغم تب�اين الســـرديات الـــي أعقبت هـــذا التغيري،
ُ
لَّ َّ
إ أن التطـــورات علـــى األرض ،تـــويح بتبـــي طهـــران
جديدة يف إعادة تشكيل دورها ونفوذها يف
إلسرتاتيجية
ٍ
ٍ

حتوالت
سوريا ،ولعل أهم عوامل هذا التوجه ،يأيت يف ظل
ٍ
مهمة شـــهدتها املنطقة ،أبرزها قيام رئيس الوزراء
أمني ٍ�ة
ٍ
فريق خارج وصاية
العرايق مصطفى الكاظيم ،بتشكيل ٍ
«احلشد الشـــعيب» ،للتعامل مع ِملف التقارب العريب
مع احلكومة السورية( ،)5بينما ُيمكن فهم هذه التطورات
اإليراني�ة ،كنوع من ُّ
التكيف اإليراين مع الضغط السوري
ٍ
والرويس ،بالتفاهم مع إسرائي�ل يف حتجيم الوجود اإليراين
وميليشياته ،وإزالة أسباب التوتر والقلق الدويل من هذا
النفوذ.
ٌ
ٌّ
ٌّ
إيراين ضد قوات التحالف الدويل
عسكري
 .2تصعيد
ّ
تعرضت قاعدة »التنف« العسكرية يف سوريا ،واليت
ُ
َّ
قوات من التحالف الـــدويل ،للهجوم عدة مرات
تضـــم
ٍ
طـــوال العـــام ،وقد أشـــارت التقديرات إىل مســـؤولية
امليليشـــيات اإليراني�ة على أرض الصراع الســـوري عن
َّ
وقراءات عدة حملتها تلك االستهدافات
تلك الهجمات،
ٍ
املتواليـــة؛ منها اعتبـــ�ار هذا االســـتهداف بمثابة إحدى
ً
أدوات الضغوط امليداني�ة اإليراني�ة ،وذلك استب�اقا لعودة
ً
املفاوضـــات النووية .وال ُيســـتبعد هنا أيضا أن يكون
بهدف الضغط على واشـــنطن ودفعها لالنسحاب من
»التنف« أو ختفيف وجودها يف شرق الفرات ،من أجل
ً
تقوية خـــط نفوذها املمتد من طهران وصول إىل بريوت.
سبق،كشفت نت�اجئ االنتخابات الربلماني�ة
وجبانب ما ُ
العراقية ،اليت أجريت يف  10أكتوبر 2021م ،عن تراجع
معظم القـــوى املدعومة مـــن إيران .ولهذا ،فقد ســـعت

(1) Mohammed Hardan, Iran’s Revolutionary Guards Dig Tunnels in City of Palmyra, Al-monitor, (August 02, 2021), Accessed on: Dec. 20, 2021, https://bit.ly/3Ed9n6v
((( دریچه ،قاچاق اسلحه توسط شبه نظامیان حتت حمایت ایران از عراق به سوریه 18( ،آذر 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3stu2AZ ،
((( أنس شواخ وآخرون ،خريطة السيطرة العسكرية يف سورية نهاية 2021م وبداية 2022م ،مركز جسور للدراسات 24( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021م ،ص https://bit.ly/3pygXor .14-15
((( راديو فردا ،العربیه :دلیل إخراج جواد غفاری از سوریه «اختالف با روسها» بود 01( ،آذر 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3En5pIw ،
((( املرصد اإلسرتاتييج ،هل تنسحب القوات اإليراني�ة من سوريا؟ 06( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021م ،صhttps://bit.ly/3JgEemk .3-4
www.rasanah-iiis.org
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 .3تعزيز وسائل القوة الناعمة اإليراني�ة
فيمـــا َع ِملت طهـــران على تعزيز وجودها العســـكري
ٌ
َّ
واألمين ،ظهرت مؤشـــرات عـــدة خالل العـــام 2021م،
ً
ُ
ُ
َّ
أهمية ُ
كـــرى يف املرحلة القادمة
تشـــر إىل أن إيران تويل
لتعزيز نفوذها غري العسكري يف ســـوريا .ويأيت يف قائمة
هذه التحركات ،االستثمار يف املقامات الديني�ة ،والرتكزي
بشكل أكرب على القطاع الثقايف والديين ،ودعم ُ
البىن
ٍ
ُ
االجتماعية املوالية للمشروع اإليراين ،ويمكن مالحظة
ذلك يف توسيع عمليات شراء العقارات وعمليات ترميم
ً
املقامات وإنشاء احلسيني�ات( ،)1فضل عن إعالن رئيس
«منظمة احلج والزيارة اإليراني�ة» علي رضا رشـــيديان،
تفاهم مع حكومة النظام السوري،
عن توقيع ُمذكرة
ٍ

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

تلك القوى واألحزاب املرتبطـــة بها ،عرب الهجمات على
قاعدة »التنف« إىل احتواء نت�اجئ هذه االنتخابات ،وتأكيد
شرعيتها وتعزيز دورها بعد ظهورها الضعيف فيها.

ً
ســـنويا لزيارة
تقيض بإرســـال  100ألف إيراين إىل سوريا
املقامات واملزارات(.)2
ًّ
رســـميا ،افتت�اح
جبانب مـــا ســـبق ،أعلنـــت طهـــران
ّ ُ
()3
لحق بها  ،وتنظر
قنصليتها يف حلب ومكتب اقتصادي م ٍ
ّ
اقتصادي ،تصلها
وصل
إيران إىل حلب ،على أنها مركز
ٍ
بمدينـــ�ة الالذقية الســـاحلية على البحر املتوســـط ،اليت
كنقطة اقتصادية
بدأت طهران بتثبيت قدمها هناك
ٍ
ّ
والسيما يف حال اكتمال مد سكة حديد من
متقدمة،
منفذ «شـــلمجه» احلدودي إىل مدين�ة البصرة يف العراق
ً
ُ ُ
وصـــول إىل مين�اء الالذقيـــة .وجبانب القنصليـــة ،افت ِتح
ٌ
ٌّ
جتاري بمدين�ة دمشق ،بعد أكرث من سنتني على
مركز
وتع ِّول طهران ً
إعالن إنشـــائهُ ،
كثريا على كال املشروعني،
يف أن يرفعا سقف االستثمار اإليراين يف السوق السورية،
يف ظل امتعـــاض اإليرانيني من تدين حصتهم النســـبي�ة،
ً
والـــي بلغـــت مـــا يقـــارب  %3فقـــط ،مقارنـــة حبصة
تركيا النسبي�ة البالغة .)4(%30

ِّ
املتكررة بني مسؤويل
وال ُيمكن هنا إغفال الزيارات
ً
ّ
والسيما
إقليمية ُمتسارعة،
تطورات
الدولتني تزامنا مع
ٍ
ٍ
الزيارة األخرية اليت قام بها وزير خارجية ســـوريا لطهران،
واليت تزامنت يف التوقيت مع العودة إىل محادثات فيين�ا
النووية ،ومحاولة طهران التمسك بنفوذها اإلقلييم يف
ُ
مهمة تعزز موقفها يف هذه املفاوضات.
كورقة
سوريا،
ٍ
ٍ
ّ
كما تزامنت مع انفتاح عريب على سوريا ،وما قد حيمله من
ً
انعكاس على النفوذ اإليراين هناك ،فضل عن الضربات
ٍ
َّ
اإلســـرائيلية املكثفة ضد الوجـــود اإليراين يف ســـوريا.
َّ
قلق لـــدى دوائر
وال شـــك أن هذه التطورات باتت مثار ٍ
ُصنع القرار يف طهران؛ لذا ســـعت إيران إىل توظيف هذه
عدد من األهداف ،من أهمها :إرســـال
الزيارات وحتقيق ٍ
بشكل عام ،وإىل
رسالة إىل الواليات املتحدة وإسرائي�ل
ٍ
بشكل خاص ،باستمرار التعاون اإليراين
الدول العربي�ة
ٍ
َّ
وأن أيّ
– السوري ،يف مواجهة التحديات اليت تعرتضها،
محاولة للفصل بني إيران وسوريا لن ُيكتب لها النجاح.
ٍ
ثانيا :حتديات الدور اإليراني ومعرقالته
ً
واجه الدور اإليراين يف سوريا خالل عام 2021م العديد من
العراقيل ومن أهمها ما يلي:
 .1تنشيط الدبلوماســــية الروسية وانعكاسها على الدور
اإليراين يف سوريا
جرت حتركات روسيا املتصاعدة يف ِامللف السوري طوال
ُ
ويمكن وضعها يف إطار املساعي الروسية
العام 2021م،

Rasanah

((( املرجع نفسه ،ص .5-7
((( سازمان حج و زیارت ،اعزام کاروان های زیاریت به سوریه طی دو  ،سه هفته آینده آغاز یم شود 22( ،آبان 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3esluSX ،
((( مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،قنصلية حلب :هل تستنسخ طهران التجربة العراقية ىف سوريا 19( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3ECSe6u ،
((( اقتصاد آنالین ،سوریه از ایران فوالد نیمخرد!  /جتار ترکیه دالل فوالد ایران 24( ،ىبان 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3etCAQb ،
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ٍّ
ُ
تقبله األطراف
يف حتريك األزمة السورية والذهاب حلل
عديدة
تغـــرات
املختلفـــة .ويـــأيت هذا احلراك وســـط
ٍ
ٍ
بامللف
تشهدها دول املنطقة ،واملرتبطة
بشكل أو بآخر ِ
ٍ
الســـوري والوجـــود اإليراين ،مـــن أبرزها :قـــدوم إدارتني
َ ْ
ٍّ
مختلفتـــن يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وإيران
مختلفة ،سواء
توجهات
وما حتمله كلتا القيادتني من
ٍ
ٍ
بسياســـتيهما اخلارجية جتـــاه دول املنطقة أو
فيما يتعلق
ِ
ما يتعلق باملفاوضات النووية ،وكذلك تثبيت الرئيس
عديدة قادمة .وتسعى موسكو
لسنوات
السوري حلكمه
ٍ
ٍ
َوفـــق هـــذه الظروف وتطلعاتهـــا املســـتقبلية يف ِامللف
تـــوازن بني مصالح وختوفات
الســـوري ،إىل إجيـــاد نقاط
ٍ
األطراف الفاعلة يف ِامللف السوري.
ومن أبرز اجلوالت واملحادثات اليت أجرتها روســـيا،
لعدد
هي زيارة وزير اخلارجية الرويس سريغي الفروفٍ ،
َّ
من الدول اخلليجية والعربي�ة ،حتت معادلة أن إضعاف
ً
ًّ
ًّ
ً
واقتصادية
سياسية
إيران يف سوريا يتطلب عودة عربي�ة
ُ
إىل دمشق .ثم اللقاء الرويس واألمريكي يف جنيف ،وما
وتفاهمات
توافقات
سعى إليه الطرفان من الوصول إىل
ٍ
ٍ
َّ
مختلفة ،ركزت على اجلانبني اإلنســـاين والســـيايس،
وانعكاســـه على العديد من ِامللفات السورية ،كمشروع
الغاز والكهربـــاء للبن�ان والتقاربات العربي�ة مع احلكومة
السورية اليت أعقبت ذلك اللقاء(.)1
ً
ومـــن بـــن احلراك الـــرويس أيضـــا ،زيـــارة الرئيس
السوري بشار األسد ملوسكو وكذلك زيارة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتايل بينيت ملوسكو ،وما رافق كلتا الزيارتني
سياســـية ُجزئي ٍ�ة مع األســـد ،إذ لم
حلحلة
حبث عن
ٍ
ٍ
مـــن ٍ

ً
ِيغب احلديث عـــن حتجيم الدور اإليراين يف ســـوريا َوفقا
ّ
والسيما فيما يتعلق باجلنوب
لإلسرتاتيجية الروســـية،
تطورات
السوري ومستجدات ِملف درعا وما حيمله من
ٍ
تتعلق بمشـــروع الغاز والكهربـــاء للبن�ان .ولعـــل إجراء
ً
ًّ
بوتني اتصال
هاتفيا مـــع الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس،
ً
َّ
يف أعقـــاب زيارة األســـد مباشـــرة ،يعين أن ثمـــة قضايا
ُ
إسرتاتيجية بثت بني الرئيس السوري والرويس ،كان من
ً
ًّ
إســـراتيجيا
بينها ِملف الوجود اإليراين ،وأن هناك حتركا
ً
قادما يف األزمة الســـورية .وبالفعل فقد أسفر هذا اللقاء
حتركات إيراني ٍ�ة يف ســـوريا ،لتهدئة األوضاع وتسوية
عن
ٍ
ً
َ
()2
األزمة يف املسار الذي يدم كل من موسكو وطهران .
 .2التقـارب العربـي ومعادلـة الـدور اإليرانـي
كشـــفت مجموعة من الوقائع خـــال العـــام 2021م،
ٍّ
مختلف مـــع تطورات األزمة
عـــريب
تعاط
ٍ
عن مالمـــح ٍ
وي ُ
الســـوريةَ ،
دل على ذلك التقارب األردين-الســـوري
َ
مشاريع
مستويات مختلفة ،وإدخال سوريا ضمن
على
ٍ
اقتصادية عربي�ة ،وكذلك زيارة وزير اخلارجية اإلمارايت
لسوريا ،والدفع العريب حنو عودة سوريا إىل جامعة الدول
العربي�ة.
ُ ِّ
ويمثـــل الهاجس االقتصادي ،جبانب الهاجس األمين
واملتعلـــق بوجـــود امليليشـــيات اإليراني�ة علـــى احلدود
الســـورية–األردني�ة ،أحـــد العوامـــل الدافعـــة حنـــو هذا
االنفتاح ،فاألردن تســـعى إىل إجياد مقاربتها اخلاصة مع
ُ
يضمن حتســـن وضعها االقتصادي
ِامللف السوري ،بما
ٍّ
تفاهمات مع كل من
الداخلي؛ ولذلك ســـعت إىل إجراء
ٍ
ّ
الواليات املتحدة وروســـيا يف هذا السياق .وتمكنت يف

ذلك من إعادة افتت�اح «مركز جابر–نصيب» احلدودي
مع سوريا أمام املسافرين وحركة الشحن ،وكذلك تزويد
لبن�ان بالكهرباء من األردن عرب سوريا وعلى إمداد لبن�ان
بالغـــاز املصري ً
مرورا بـــاألرايض األردني�ة والســـورية .يف
ُ ِّ
املقابل ،تمثل مقاربة اإلمارات العربيـــ�ة املتحدة بتطبيع
ً
ملرجعية جوهرها
العالقات مع القيادة الســـوريةَ ،وفقـــا
ٍ
االنفتاح ًّ
عربي�ا على ســـوريا ،إلبعادها عن التأثري اإليراين،
ويقتيض هـــذا الهدف مواجهة هـــذا النفـــوذ ،ليس عرب
بشكل
التصادم املباشـــر واالستمرار بمطالبة إخراج إيران
ٍ
كامل من ســـوريا والعراق ،بل عرب خلق مصالح جديدة
ٍ
تعمل علـــى إزاحة النفـــوذ اإليراين ،من خـــال مزاحمته
ُّ
بأدوات القوة الناعمة ،بما خيل بمتانة القوة الصلبة اليت
حتوزها طهران يف عواصم عربي�ة عدة.
ً
ُ
ويذكر هنا أيضا من ضمن مسارات التقارب العريب
مع سوريا ،موقف اململكة العربي�ة الســـعودية من هذا
ّ
التقارب واليت رغم حدتها يف نقد احلكومة السورية ،فإنها
َّ
لن توقف مسار التسوية مع دمشقُ ،
ويمكن القول ،إنها
تأيت من باب ممارسة الضغط على األسد ،بهدف تقديم
وملفات
املزيد من التن�ازالت فيما يتعلق بالنفوذ اإليراين
ٍ
أخرى مرتبطة حبقوق اإلنسان وجرائم احلرب ،بما يف ذلك
استخدام السالح الكيماوي.
َّ
ٌّ
وعلى الرغم من أن املقاربة اليت أبدتها كل من اإلمارات
ً
واألردن ،واليت ترى يف االنفتاح على سوريا سبيلا إلبعادها
َّ
ًّ
ًّ
تبســـيطيا ،أو
تدريجيـــا عن إيران ،فإن هذا الهدف يب�دو
على األقل غري قابل للتنفيذ يف املدى املنظور ،وذلك لعدة
َّ
أسباب؛ األول :التغلغل اإليراين والذي تعدى العسكرة

ّ ُّ
تقد ٍم ُم َ
((( املعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة «رصانة»َّ ،
حتمل للملف السوري؟ 27( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 21 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3lto3Hm ،
القمة األمريكية-الروسية ..أي
ً
ً
((( مركز احلوار السوري ،هل نشهد مقاربة جديدة للتعاطي مع امللف السوري؟ قراءة يف املواقف الدولية واإلقليمية 22( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 21 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32q0rOe ،
www.rasanah-iiis.org
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يف ضوء تطورات العالقة بني إيران وســـوريا خالل العام
َّ
مقاربة
2021م ،يمكنن�ا القول :إن سوريا تقف على أبواب
ٍ
ونقطة تتقاطع فيها حتركات علني�ة أو غري علني�ة
جديدة،
ٍ
ٍ
يف سوريا واملنطقة والعالم ،تقيض بتخفيف الدور اإليراين
من دون إنهائه ً
نهائي�ا ،وهو ما تســـتثمره روسيا اليت تعمل
هـــي األخرى على حتجيم إيران يف ســـوريا لتحصيل بعض
ً
املكاسب ،دون الذهاب بعيدا يف التخلي عنها أو بن�اء توافق
نهائي�ا من ســـوريا؛ ً
مع األطراف الدوليـــة إلخراجها ًّ
نظرا
ً
َ
اجلانبني ،كما أشرنا سالفا .ويف
إىل تشابك املصالح بني

((( العريب اجلديد ،يف جديد العالقات بني النظام السوري وإيران 09( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/344kum3 ،
((( املركزية ،أنب�اء عن «تفاهم» رويس-إيراين إلخالء مطار التيفور السوري 23( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3JfJcjc ،
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 .3التن�افـس اإليـراين الروســي
ً
ّ
استكمال حلالة التن�افس اليت بدأت تت ُ
سع ما بني طهران
وموسكو يف سوريا يف السنوات األخرية ،شهد العام 2021م،
لَّ َّ
ِّ
تن ً
�افســـا ُمتعدد األوجه ،إ أن اجلانب العسكري كان هو
األبـــرز ،فاخلالف الرويس-اإليراين ،حول مطـــار التيفور
مرات خالل العام ،ويف النهاية أعلنت إيران عن
تكرر عدة ٍ
إخالء قواتها من املطـــار بالتفاهم مع روســـيا ،ونقلها إىل
مطار الشعريات على احلدود السورية–اللبن�اني�ة(.)2

ً
ثالثا :آفاق العالقات اإليرانية السورية

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

لينســـحب إىل النفوذ السيايس واالقتصادي وكذلك
ًُ
َّ
االجتماعي .والثاين :أن الرئيس السوري وإن أبدى توافقا
ً
كبريا مع هذا االنفتـــاح العـــريب ،وأظهر بعـــض البوادر
اإلجيابي�ة مع التحركات العربي�ة يف احلد من النفوذ اإليراين
ُ
يف ســـوريا ،مثل ما أشـــيع عن إنهاء الرئيس األسد ملهمة
لَّ َّ
جـــواد غفـــاري ،إ أن هذا ال يعين عدم ســـعيه إىل موازنة
عالقته النفعية مع إيران من جهـــة ،ومع االنفتاح العريب
جهة أخرى.
من ٍ
ِّ
يمثل حتدياًّ
باإلضافة إىل ذلك ،وإن كان هـــذا االنفتاح
َّ
لَّ َّ
للـــدور اإليراين يف ســـوريا ،إ أنـــه ال يعـــي أن طهران لن
تســـعى إىل االســـتفادة منـــه ،حيث عبَّ ت طهـــران عن
ترحيبها به ،ومحاولة االستثمار يف هذا التقارب ،بما حيقق
مكاسب لها دون أن تت�أثر مصاحلها يف سوريا ً
سلبا .ومن
هناُ ،يمكن فهم رفع طهران لوترية زيارات مســـؤوليها
إىل دمشـــق ،وتدشـــينها ملشـــاريع اقتصادية يف ســـوريا،
باإلضافة إىل الزيارة األخرية لوزير خارجية ســـوريا فيصل
املقداد إىل طهران(.)1

جبانب ذلك ســـعى الطرفان إىل تعزيـــز تواجدهما يف
مناطق النفوذ األمريكي ،فأنشأت روســـيا العديد من
معسكرات التدريب شريق سوريا ،كما عملت على
كبرية إىل القامشلي واحلسكة ،وأبعدت
تعزيزات
إرسال
ٍ
ٍ
عناصر تابعة مليليشيا »حزب هللا« اللبن�اني�ة من محيط
وجود قواتها.
نفوذ إيراني�ة
جبانب ما سبق حتركت روســـيا يف مناطق ٍ
ٍّ
يف كل من تدمر والبوكمال ودير الزور ،وتهدف موســـكو
مهمة تستفيد منها
كورقة
بهذا التمدد ،الستغالل ذلك
ٍ
ٍ
يف إطار التفاوض مع الدول الغربي�ة وإسرائي�ل على ِامللف
النووي ،ويف إطار التفاهم أو تب�ادل املنفعة مع اإليرانيني،
حيث تأمل إيران أن يســـاعد االنتشار الرويس اجلديد يف
ّ
احلد من الهجمات الصاروخية ،اليت تشـــنها الطائرات
األمريكية دون طيار على مناطـــق النفـــوذ اإليراني�ة يف
املناطق السورية.

تقب ًل ًّ
التقدير ،من الواضح َّأن هناك ُ
إيراني�ا ُ
وتفه ًما لوجود
هـــذه البيئ�ة اإلقليمية الضاغطة على نفوذها يف ســـوريا،
ً
الميض ً
وبدل من ُ
قدما يف الوجود العسكري الكثيف،
َّ
عززت ما كانت قد بدأته خـــال األعوام األخرية ،باخرتاق
الدولة السورية عرب االقتصاد واخرتاق املجتمع السوري،
ً
لَّ
ُ
وهما أداتان ال تق ن خطورة عن التدخل العسكري الذي
كانت تقوم به عرب عشرات امليليشيات الطائفية املنفلتة.
ُ
كما تشري املعطيات إىل بقاء منطقة اجلنوب السوري
ومنطقة شـــريق نهر الفرات يف شمال شريق سوريا ،حتت
وطأة املساومات واملناكفات بني الثاليث السوري واإليراين
ً
ً
وكذلك الرويس مستقبل ،وذلك َوفقا لما تقتضيه حاجة
طرف يف عالقاته املختلفة مع بايق األطراف الفاعلة
كل ٍ
يف ِامللف الســـوري .ومـــن املتوقـــع أن تشـــهد اخلريطة
ً
ً
الســـورية موجة جديدة من الغارات اإلســـرائيلية على
مواقع وأهداف َّ
حساسة تابعة للنفوذ اإليراين يف سوريا.
ِّ
َّ
يف املقابـــل فإن إيران لن تقلق من هذا احلد غري املؤثر على
نفوذها ومصاحلها يف ســـوريا ،ومن املمكن أن ترســـل
بعض رســـائل الرد مثل الهجوم بالطائرات املسرية على
قاعدة »التنف«.
ُ
ٌ
َ
وتؤثر عدد من العوامل املتشابكة ِبنسب متفاوتة على
التموضع اإليراين يف ســـوريا ،وعلى قرار إيران االنسحاب
ّ
أو إبقاء قواتها يف سوريا؛ لعل أهمها :مخرجات محادثات
ٍّ
رويس
توافق
فيينـــ�ا بني إيران والقـــوى الدولية ،وحدوث
ٍ
ٍّ
ٍّ
إسرائيلي على تشـــديد الضغوط على الوجود
أمريكي
اإليراين يف سوريا.
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ً
وختاما ،تكشـــف زيارة املقداد إىل إيـــران ،عن حجم
مخاوف طهران ِحيال التطورات اإلقليمية اليت تشهدها
ً
ســـواء فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه نفوذ
ســـوريا،
إيران العسكري يف ســـوريا ،أو ما يتعلق باالنفتاح العريب
لَّ
علـــى ســـوريا ،إ أنه من غـــر املتوقع يف املـــدى القريب
ٍّ
جوهري ملموس على تركيب�ة
تغيري
واملتوسط ،حدوث
ٍ
التموضع اإليراين يف ســـوريا ،يف ضوء املعطيات احلالية
ِّ
يف املشـــهد الســـوري املتأزم .وقد تقتصر إيـــران ،يف حال
ُ
تصاعد حدة الضغوط والتضييق عليها ،على انســـحاب
ٍّ
انسحاب إسرتاتييج،
شكلي تكتيكي ،ال يرىق إىل حدوث
ٍ
ُي ّ
غي مســـار مشـــروعها وأهدافها طويلة األمد يف سوريا
واملنطقة.
ُ
�اجات ،يمكن اخلروج
وبن ً�اء على ما سبق من استنت
ٍ
ُهنا بأهم اجتاهات مســـتقبل العالقة بني الدولتني لعام
2022مَ ،وفق التايل:
 .1احتماليــة الصعــود
عدد من املؤشـــرات يأيت يف مقدمتها إمكاني�ة
يف ضـــوء ٍ
ورفع للعقوبات عن إيران خالل
التوصـــل إىل ٍ
إتفاق ًنووي ٍ
عـــام 2022م ،بعيـــدا عن مناقشـــة الســـلوك اإليراين يف
ً
املنطقة ،ما يعين مزيدا من األريحية لتعزيز نفوذها داخل
ُ ِّ
ورقة إضافية ،تعزز
املنطقة .كما تسعى إيران إىل امتالك ٍ
تفاعالت النظام الدويل
بها حضورها اإلسرتاتييج ضمن
ِ
واإلقليـــي املقبـــل ،باإلضافـــة إىل حرصها على امتالك
ً
ً ُ
ورقة تهديد أمن إســـرائي�ل ،بوصفها ورقة مهمة تسهم يف
حتسني تموضع إيران التفاويض مع الواليات املتحدة.
 .2احتمالية الرتاجع
بالنظـــر إىل تـــوايل العراقيل والتحديات أمام املشـــروع
بشـــكل عـــام؛ ففـــي العراق
اإليـــراين يف العراق واليمن
ٍ
www.rasanah-iiis.org

ً
صعبا َّ
موقفـــا ً
جـــراء االنتخابات الربلماني�ة
تواجـــه إيران
هزيمة
الـــي جرت خالل عـــام 2021م ،ومـــا أفرزته مـــن
ٍ
قاسية للقوى واألحزاب ّ
املقربة من طهران ،وكذلك يف
ٍ
اليمن واســـتمرار دور التحالف العريب لدعم الشرعية يف
اليمن ،يف استهداف امليليشـــيات احلوثي�ة .ويف سوريا،
بشكل خاص ،سيفتح احتمالية تزايد وترية االستهداف
ٍ
ً
اإلسرائيلي مســـتقبل ،جبانب التفاهمات املحتملة بني
ُ
روســـيا والواليات املتحدة ،واليت يب�دو أنهـــا ترز بعض
َّ
ُّ
ضغط
التقدم يف ِامللف السوري ،شكلت بمجملها عوامل
ٍ
على الوجود اإليراين يف سوريا.
ويزيد من هذا الضغط االستهدافات املباشرة إليران
عمليات عسكرية .جبانب
خارج حدودها اجلغرافية عرب
ٍ
املتغريات يف الداخـــل اإليراين قد تدفع حنـــو تراجع دورها
أزمات متن�اثرة
يف اخلارج ،فاحلكومـــة تكابد للخروج من
ٍ
وعالقات متأزمة مع عدة شركاء ،لن
سياسية واقتصادية
ٍ
تقوى على أرجح التقديرات على مجاراة هذه الضغوط،
ّ
الســـيما وأن
إتفـــاق نووي،
يف حال لـــم يتم التوصـــل إىل
ٍ
ًّ
ً
ضغوطا داخل احلكومة اإليراني�ة ،بدأت تظهر جليا حول

وتوصيات بتقليص
طبيعة االنتشار العسكري يف سوريا،
ٍ
القوات اإليراني�ة يف سوريا.
ُ
ضغوط
أمريكية جديدة ناجتة عن
مقاربات
فيما تشري
ٍ
ٍ
ٍ
داخلية أعقبت االنسحاب من أفغانستان ،قد تؤدي إىل
ٍ
ً
عدد من قواتها العسكرية يف سوريا ،جتنب�ا لزيادة
إبقاء ٍ
التوغل الرويس-اإليراين ،على حساب الوجود األمريكي
ً
ً
ًّ
إســـراتيجيا
يف هذه املنطقة ،الذي ُيشـــكل أيضا عمقا
ً
للقواعد والقوات األمريكية يف العراق .وأيضا ُيمثل البقاء
يف هذه املنطقة من أجل مراقبة التمدد اإليراين يف ســـوريا،
وتب�ديد حلم الغاز اإليراين الذي تســـعى إيران إليصاله إىل
ً
شواطئ املتوسط عرب العراق والبادية السورية وصول إىل
بريوت ،وقطع الطريق عليها يف حال التصعيد العســـكري
ٍ
صدام إذا ما فشلت مباحثات ِامللف النووي،
أو حصول أي
وهو ما يفسر االستهداف النوعي ملين�اء الالذقية يف مطلع
ديسمرب 2021م.
 .3احتمالية الثب�ات
أي بقـــاء العالقة عند حـــدود ما انتهت إليـــه خالل عام
ً
الم َّ
2021م ،وهو االجتاه ُ
رجح هنا واألكرث مالءمة لوقائع
وتوافقات يف
جتاذبات
األحداث يف ضوء مـــا عهدناه من
ٍ
ٍ
ســـنوات الماضية.
العالقة بني الطرفني خالل العشـــر
ٍ
ً
مـــرارا إجادتها لقـــراءة املواقف الدولية
فإيـــران أظهرت
ّ
ًّ
الرافضة لتمددهـــا إقليميا ،والضغوط الدولية املتواصلة
من أجل عودتها إىل االتفاق النووي ،وستسعى إىل املواءمة
بني هذه املواقف املتغرية وبني إســـراتيجيتها التوسعية،
ّ
ّ
وظريف بما يتوافـــق مع هذه
تكتيكي
تراجع
عرب إجراء
ٍ
الضغوط واالبتعاد عن احلدود املباشـــرة مع إســـرائي�ل،
بصـــورة خاصة يف حلب
مقابـــل تعزيزه يف مناطق أخرى،
ٍ
واملنطقة الشرقية.
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متيـــــز الع ـ ــام 2020م ،بتقاط ـ ــع عاملـ ــن اس ـ ــتثنائ ّي ْي أس ـ ــهما
َّ
ف ـ ــي بل ـ ــورة املش ـ ــهد اللبناني وضبـط إيق ـ ــاع عالقات ـ ــه الداخليـة
ـية
ـات سياسـ ـ ٍ
واخلارجيـ ــة ،متثـ ــا ف ـ ــي العامـ ــل األ ّول ،وهـ ــو أزمـ ـ ٍ
داخلية بـ ــن القـ ــوى الوازنة في
ـامات
ٍ
واقتصاديـ ـ ٍـة ،وسـ ــط انقسـ ـ ٍ
ـكيل
لبنـ ــان ،ضاعفـ ــت مـ ــن عدم قـ ــدرة الدولـ ــة على اخلروج بتشـ ـ ٍ
ـادر علـ ــى اخلروج مـ ــن أزماتـ ــه الداخليـ ــة .فيما متثل
حكومـ ـ ٍّـي قـ ـ ٍ
العامـ ــل الثاني ،في تشـ ــابك أزمـ ــات لبنان الداخلية وانعكاسـ ــها
مم ً
ثل
على عالقات لبنان اخلارجية ،حيث تس ّبب الدور اإليرانيُ ،
بذراعـ ــه »حزب اهلل« في لبنان ،في تعطيل اإلصالحات الداخلية
والتأثيـ ــر علـ ــى عالقة بيروت مبنظومة املجتمـ ــع الدوليً ،
فضل
عن إعاقته لوصول املساعدات والدعم الدولي للبنان ،وذلك من
كقوة
أجـ ــل تنفيذ األجندة اإليرانية في اإلقليم ،وتعزيز احلزب ٍ
داخل لبنان تدور في الفلك اإليراني وتخدم إرادته السياسية
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َّ
وكما توقع املعهد الدويل للدراســـات اإليراني�ة (رصانة)،
ْ
يف تقريره اإلســـراتييج الصادر يف ذات العـــام ،بأن حيمل
عام 2021م املزيد من التفاعالت اإليرانيـــ�ة – اللبن�اني�ة،
واســـتمرار الدور اإليراين يف التصعيـــد وإضافة املزيد من
التعقيد يف املشـــهد اللبن�اين الداخلي واخلاريج للبن�ان(،)1
جاءت التوقعات يف محلها؛ حيث استمر تعقيد املشهد
الســـيايس واالقتصادي واألمين رغم التوصل إىل تشكيل
حكومة لبن�اني ٍ�ة ،وبقيت العالقات اللبن�اني�ة اخلارجية
ٍ
ً
مرتبطة بمســـتجدات الدور اإليراين وتفاعالته املتعلقة
باملفاوضات النووية الدولية وبوضعها اإلقلييم.
ويسعى التقرير اإلســـراتييج للعام 2021م ،إىل حتليل
مالمح العالقة بني إيران ولبن�ان ،عرب ثالثة محاور؛ يتن�اول
ّ
األول روابط إيران و«حزب هللا» وتأثريها على املشـــهد
اللبن�اين ،ويتن�اول املحور الثاين حتديات دور «حزب هللا»

يف لبنـــ�ان ،بينما يتنـــ�اول املحور الثالث اجتاهات العالقة
اإليراني�ة -اللبن�اني�ة لعام 2022م.
ّأو ًل :روابط إيــــران و«حــــزب اهلل» وتأثيرها على
املشهد اللبناني
ً
اعتمدت إيـــران وعـــر ذراعهـــا حزب هللا« ،عـــددا من
املســـارات واألدوات املؤدية إىل تعزيز وجودها يف لبن�ان،
ّ
ولعل أهم األدوات اليت طفت على املشهد اللبن�اين خالل
عام 2021م هي كما يلي:
 .1دور« حزب هللا »يف تعطيل تشكيل احلكومة اللبن�اني�ة
ً
استكمال ملسار احلزب يف تعطيل تشكيل احلكومة
اللبن�اني�ة خالل األعوام الســـابقة ،عاشـــت لبن�ان خالل
ًّ
عام 2021مً ،
سياســـيا تولت فيـــه إيران إدارة خيوط
توترا

((( املعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة »رصانة« ،التقرير اإلسرتاتييج السنوي لعام 2020م( ،الرياض :ين�اير 2021م) ،ص.247-248
www.rasanah-iiis.org

اللعبة من وراء الكواليس ،بني دور ُم ّ
ســـه ٍل وآخر ُمعرقل؛
ٍ
ُ
فمنذ تكليف الرئيس سعد احلريري يف  22أكتوبر2020م،
ً
ومـــرورا باســـتقالته يف يوليـــو 2021م ،عمل احلزب على
تعطيل التشكيل احلكويم ،وواصل خالل تلك الفرتات
الرئاســـية املختلفـــة ،االســـتثمار يف متاعـــب اللبن�انيني
ًّ
اقتصاديا ،عرب التمسك بتعطيل تسمية مجلس
املنهكني
مفاوضات مع صندوق النقد
الوزراء ،الساعي للدخول يف
ٍ
الـــدويل ،إليقاف االنهيار المايل .ولكن هـــذه الوضعية
تغيت ًّ
ّ
كليا ،فتشكلت احلكومة اللبن�اني�ة بعد التفاهم
َّ
اإليراين-الفرنـــي ،حيث عـــد الرئيس اإليـــراين إبراهيم
َ
رئييس «بذل اجلهود واملساعي ،من جانب إيران وفرنسا
و«حزب هللا» من أجل تأليف حكومة لبن�اني�ة قوية،
ُ
يمكن أن يكون ملصلحة لبن�ان»(.)2
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 .2إيران وسياسة الدعم االجتماعي واخلدمايت
ّ
بينمـــا تتعقـــد األزمـــة اخلانقـــة متعـــددة اجلوانـــب يف
ّ
لبن�ان ،تمكنت طهران وعرب »حزب هللا« من اســـتغالل
هذه األزمات ،عرب فتـــح بوابة املســـاعدات اخلدماتي�ة
ً
واالجتماعيـــة ،وصـــول إىل تقديـــم املنح المالية؛ بهدف
نقاط
إحداث
خروقات داخل حاضنت�ه وخارجها ،وتسجيل ٍ
ٍ
ّ
مهمة للغاية يف الداخل اللبن�اين ،والسيما مع اقرتاب موعد
االنتخابـــات الربلماني�ة لعام 2022م .جبانب ذلك وبينما
ُ
يرسم نقص الوقود باإلضافة إىل انقطاع التي�ار الكهربايئ
ً
وتردي الرعاية الصحية ،صورة أكرث ســـوداوية للوضع يف
لبن�ان ،عملت إيران و«حزب هللا» على استغالل ظروف
هذه األزمة؛ فأعلن أمني عام احلزب ،عن استرياد الوقود
اإليراين إىل لبن�ان،كما أعلـــن وزير اخلارجيـــة اإليراني�ة،
عرض
حسني أمري عبد اللهيان ،وخالل زيارته لبريوت عن ٍ
ْ
(ُّ ُ )1
ويعد توظيف
إيراين لبن�اء معملي لتوليد الكهربـــاء .
ّ
أزمات الطاقة واحتكار وسائل حلها بالنسبة لطهران،

انتهجت طهران خالل العـــام 2021م ،مبدأ التفاوض إما
بالنار ،وظهر ذلك ًّ
جليا خالل عمليات تب�ادل الهجمات
بني «حزب هللا» وإســـرائي�ل على األرايض اللبن�اني�ة ،أو
من خالل التهديد بالتصعيد العســـكري واســـتعراض
القوة احلزبي�ة؛ بهدف إيصال مجموعة من الرسائل ذات
األبعاد الداخلية واإلقليمية ،وكذلك الدولية اليت تؤكد يف
مجملها بقاء لبن�ان ً
جزءا من املعادلة اإليراني�ة.
محـــدود عرب
تصعيد
فمـــن جهة ،عمل احلزب علـــى
ٍ
ٍ
ِ
مفتوحة بالقرب
أرض
ٍ
لعدد من الصواريخ على ٍ
إطالقه ٍ
من مواقع إسرائيلية يف منطقة حدودية تعرف باسم مزارع
شبعا يف اجلنوب اللبن�اين .ويف قراءة خللفيات هذا املشهد،
ُ ُّ
عـــد هذا التصعيد ً
نوعا من ختفيف الضغط الدويل على
ي
احلزب ودوره يف تأزيم الوضع الداخلي اللبن�اين ،وما تشهده
تراجع علـــى مختلف األصعدة السياســـية
الدولة مـــن
ٍ
ُّ
عده نوعاً
ُ
واالقتصادية وكذلك األمني�ة .كذلك يمكن
من التأكيد اإليراين على االحتفاظ بقواعد االشتب�اك مع

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ّ
ّ
وعلى الرغم من تمكن الرئيس اللبن�اين املكلف يف
َّ
حكومية بعد محاوالت عدة يف
تشكيلة
الوصول إىل
ٍ
ٍ
ّ
فك تعطيل التسمية الذي مارسه احلزب بالتن�اوب مع
ً
ّ
ليتســـيد
بـــايق التي�ارات اللبن�انيـــ�ة ،عاد التعطيل مجددا
ً
املشـــهد اللبن�اين؛ فبدأ ّأول يف تعطيل جلســـات مجلس
الوزراء ،عرب رفعه سقف التهديدات الذي يقوده احلزب،
ِّ
ُم ً
بمقاطعة
طالبـــا إما بتنحية املحقق يف ِملف االنفجار أو
ٍ
ثن�ائي�ة-مـــن احلـــزب و«حركـــة أمل»-الجتماعات
ً
احلكومة ،ما يعين ذلك مزيدا من اإلرباك والتعقيدات
املستمرة للحكومة اللبن�اني�ة.

أحد أهم أدوات سياســـتها اإلقليمية ،فعلـــى امتداد بؤر
الصراعات واألزمات باملنطقة العربي�ة ،ســـعت طهران
ً
مســـتغلة يف ذلك ُّ
تعرض بعض
إىل تعزيـــز هـــذه األداة،
واجتماعيـــة حادة .وبقدر ما
اقتصادية
أزمات
الدول إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
كانت هذه السياســـة ختدم املصالح اإليراني�ة ومصالح
ً
وكالئها ،فإنها أيضا أفضت إىل العديد من اإلشكاليات
ً
سواء يف لبن�ان
واالنعكاسات السلبي�ة داخل تلك الدول،
أو حـــى يف العراق ،وتغييب تام لصالحيات حكوماتها
مقابل تعزيز دور ونفوذ إيران ووكالئها يف تلك الدول.
ٌ
ٌ
ٌّ
عسكري وتهديد أمين
 .3استعراض

إسرائي�ل على الســـاحة اللبن�اني�ة ،وعدم السماح بتغيريها
ُ ّ
باملطلق ،وهو ما أكده كل من اللواء حســـن ساليم ،قائد
«احلـــرس الثوري» اإليراين ،ونعيم قاســـم ،نائب األمني
ُ
جمعهمـــا يف طهران،
العـــام لـ»حزب هللا« ،خالل لقـــاء
َّ
بـــأن معادلة الرد على التهديدات اإلســـرائيلية لم تتغري،
مؤكدين على توافر اإلمكانات والظروف الالزمة ملهاجمة
األرايض اإلسرائيلية ،يف تهديدات َعمدت إيران توجيهها
إىل إسرائي�ل عرب إمكاني�ة توظيفها لذراعها اللبن�اين لتهديد
األمن اإلسرائيلي
بشكل مباشر(.)4
ٍ
جهة أخرى ،أعلن أمني عام احلزب ،حسن نصر
ومن ٍ
هللا يف تعليق له بعد أحداث الطيونة ،عن امتالك حزبه
لــــ  100ألف مقاتل مجندين للدفاع عـــن لبن�ان( ،)2وعلى
ُ َ
الرغم من التشـــكيك الذي قوبل به تصريح احلزب عن
ُ
عدد قواته ،يف ظل شـــح اإلمكاني�ات وتقليص مزياني�ة
َّ
َّ
احلزب ،فإنه من املؤكد هنا أن هذا التصعيد حمل رسائل
ٌ
ٌ
ّ ُ َ
ٌّ
وحتدي وفرض إلرادة
ضمني�ة متعددة ،أ ِريد بها استعراض
احلزب على الساحة اللبن�اني�ة ،والتغطية على إخفاقات
خص ً
»حزب هللا« ،والرفع من معنويات مؤيديهُ ،
وصا
َّ
داخليـــة يف الفرتة
اهزتازات
بعـــد تعرض احلزب لعـــدة
ٍ
ٍ
ُ
َ
اعرتاضات قوبل بها دور احلزب يف العديد
األخرية؛ نتيجة
ٍ
عدد من املناطق واملدن اللبن�اني�ة،
من األحداث األمني�ة يف ٍ
كأحداث مدين�ة خلدة وشويا اجلنوبي�ة وكذلك أحداث
الطيونة ،وبالتايل فإنه من املهم بالنسبة للحزب ،أن يظهر
أمام جمهوره يف وقت االنتكاسات هذه ،بأنه لم ُيعد حركة
مقاومة صغرية ،بل أصبح ُيضاهي أكرب اجليوش.
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ٌ
ُ َ
وكذلك أريد بها استعراض للقوة أمام اخلارج ،وتوجيه
رســـالة للقوى املراهنة علـــى األغلبي�ة الني�ابيـــ�ة القادمة
ٍ
ٍ
وتركزي دويل على االنتخابات التشريعية
اهتمام
يف ظل
ٍ
ُ
حبزي
املقبلـــة يف لبنـــ�ان يف عام 2022م ،والـــي باتت تظى ٍ
ً
خصوصا لـــدى الدوائر
واســـع من االهتمـــام اخلـــاريج،
ٍ
ً
ُ
األمريكية واألوروبي�ة .وأصبـــح متـــداول أن نت�اجئ هذه
ُ
االنتخابات ستغري شكل األكرثية احلالية يف لبن�ان املؤيدة
ّ
والسيما يف ظل تراجع شعبي�ة العديد من
ِلـ »حزب هللا«،
التي�ارات السياسية املؤيدة للحزب يف لبن�ان.
 .4ضرب القضاء وعرقلة حتقيقات انفجار مرفأ بريوت
ّ
بعد أن تمكنت طهـــران وحزبهـــا اللبن�اين من إفشـــال
انتفاضة ( 17أكتوبـــر 2020م) بالرتهيـــب واالخرتاق،
عـــاد احلزب ليمارس نفس السياســـة من أجل إفشـــال
وعرقلـــة حتقيقات انفجار مرفأ بريوت؛ فمـــارس خالل
ُ ً
ّ
جملة من الضغوط التصعيديـــة جتاه املحقق
هذا العـــام
العديل يف هذه القضية ،طارق بيطار؛ بهدف عرقلة مسار
صريح باستقالة
بشكل
التحقيق ،حيث طالب نصر هللا
ٍ
ٍ
قايض التحقيق واســـتب�داله بآخر ،حتت ذريعة تسييس
بشكل غري مباشر .ولم
التحقيقات واستهدافها للحزب
ٍ
َ
ً
قاصرا على التصرحيات واالنتقادات
يبق هذا التهديـــد
اخلطابيـــ�ة علـــى املنابـــر اإلعالمية فقـــط ،بل دخلت يف
ً
مرحلة التهديدات الصرحية للحكومة كاملة ،ومحاوالت
احلزب يف تعطيل احلكومة اللبن�اني�ة ،عرب إصراره على
إزاحة بيطار كشرط النعقاد ّ
أي جلسة ملجلس الوزراء.
ٍ
يف اجلانب اآلخـــر ،عمل احلزب على توظيف الشـــارع
ً
ّ
لإلطاحة بــــاملحقق ،عرب توجيهه دعـــوة ملناصريه للزنول

محاولة للضغط على األطراف
إىل الشـــارع والتظاهر ،يف
ٍ
ُ
املختلفة والتلويح بورقة العنف.
 .5أزمة دبلوماسية مع محيط لبن�ان العريب
ّ
على خطوط التوتر الســـيايس واألمين العايل ،تســـببت
عـــدد مـــن املواقف
األزمـــة الدبلوماســـية واملتمثلـــة يف
ٍ
واألخطاء يف السياســـة اخلارجية اللبن�اني�ة ،واليت قادت
وقت
عدد من الـــدول العربي�ة ،يف ٍ
لتدهـــور عالقاتها مـــع ٍ
حتـــاول فيه حشـــد الدعم العـــريب القتصادهـــا املتداعي،
واخلروج من حالة الشلل السيايس.
ُ ُّ
ويف احلقيقـــة تعد األزمة الدبلوماســـية اليت اندلعت
بـــن لبنـــ�ان وبعض الـــدول اخلليجية ،أعمـــق من مجرد
تصرحيـــات صادرة عـــن بعـــض املســـؤولني اللبن�انيني،
ٍ
حيث تتصل بطبيعـــة لبن�ان ومســـتقبله ،يف ظل هيمنة
»حزب هللا« وتعطيله للحياة السياسية واالستحقاقات
ً
مصدر لتهريب
الدســـتورية ،فضل عن حتويل لبن�ان إىل
ٍ
األسلحة واملخدرات ،وتدريب امليليشيات اإليراني�ة يف
َّ
العديد من الدول العربي�ة .وعلى الرغم من أن األوســـاط
بنوع من االنفتاح اجلزيئ يف عالقتها
اللبن�اني�ة استبشرت ٍ
المأزومة مـــع محيطها العـــريب ،عقب خارطـــة الطريق
اليت تضمنها البيـــ�ان الصادر عن االجتماع الســـعودي –
ً
الفرنيس الستعادة لبن�ان ثقة اخلارج ،ارتكازا على رزمة
من القرارات الدولية ذات الصلة بسالح «حزب هللا»
واملؤتمرات الدولية الناظمة للمســـار اإلصاليح ،وعلى
ُّ
ً
ّ
الرغم أيضا من تلقف ميقايت الرســـالة املتوخاة من وراء
بعـــض مضامني البي�ان الســـعودي  -الفرنـــي ،باختاذه
لَّ
ً
عـــددا من املبـــادرات والقرارات يف الداخل اللبنـــ�اين؛ إ
ً
َّ
ُ
أن ذلك لم يدم طويل؛ حيث كشف االستهداف الذي

حدث يف أواخر ديســـمرب للمملكة العربي�ة السعودية ،عن
وجود أدلـــة على تورط «حزب هللا» اللبنـــ�اين يف اليمن،
واســـتخدام امليليشـــيا مطار صنعاء الســـتهداف أمنها
ِّ
واستقرارها القويم(ُ ،)1
وإرباك
إحراج
وسيشكل
ٍ
عامل ً ٍ
جديدين لرئيس احلكومة ميقـــايتُ ،
خصوصا فيما يتعلق
بعالقة الدولة مع محيطها اخللييج.
وحتديات الدور يف لبنان
ثانيا« :حزب اهلل»
ّ
ًّ
رغم تظاهره بالقوة السياســـية والعسكرية خالل عام
ً
َّ
جبملة من
2021م ،غري أن «حزب هللا» بات دوره محفوفا
ٍ
ُ
بمستقبل
التحديات الداخلية واخلارجية ،واليت قد تنئب
ٍ
ّ
ٍ
التحديات مايلي:
متأزم يف لبن�ان ،ومن أهم هذه

((( راديو فردا ،عربستان بار دیگر ایران و حزبهللا را به پشتیباین نظایم از حویثها متهم کرد 06( ،دى 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mDb4UT ،
www.rasanah-iiis.org
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. 3ضغط إقلييم ودويل على دور «حزب هللا» يف لبن�ان
َْ
متوازيي؛
َّثمة حراك عريب ودويل جتاه لبنـــ�ان يف اجتاهني
يتعلق ّ
األول باالســـتحقاقات اللبن�اني�ة املقبلة ،الني�ابي�ة
والرئاســـية ،واالجتـــاه الثـــاين يتعلـــق ِبملـــف احلـــزب
وامتداداتـــه اإلقليمية ،واتضـــح ذلك يف البي�ان اخلتايم
ّ
لقمـــة «مجلـــس التعاون اخللييج» ،وكذلك بالبي�ان
الســـعودي – الفرنيس حول لبنـــ�ان ،والذي طالب حبصر
الســـاح يف يد الدولة ،جبانب زيارة األمـــن العام لألمم
ً
املتحدة أنطونيو غوترييش لبريوت .وهذا ال ينفصل أيضا
عن التعقيـــد القائم على املســـتوى اإلقلييم ،من تعاظم
ً
التهديدات اإلســـرائيلية لـ«حزب هللا» وإيران ،وصول
ً
مؤخرا بتصنيف «حزب هللا» اللبن�اين،
إىل قرار أسرتاليا
ً
ً
جبناحيه العسكري والسيايس ،منظمة إرهابي�ة ،والذي
جاء على ضوء تصعيد العديد من احلكومات الدولية

((( النهار ،أكرب حزب مسييح يف لبن�ان يشري إىل احتمال إنهاء حتالفه مع «حزب هللا» 23( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/30ZjTAV ،
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 .2فقدان قاعدة الدعم الشعيب والسيايس للحزب
لـــم ُيعد «حزب هللا» يتمتـــع بالدعم مـــن احللفاء قبل
َّ
اخلصـــوم ،وتدنـــت نســـبة شـــعبيت�ه داخـــل حاضنت�ه
وخارجها؛ بسبب مكانت�ه املهيمنة ودوره يف دوامة االحندار
يف لبن�ان ،الذي يعيش أسوأ أزمة له يف تاريخه ،وما ُيعاني�ه
ّ
فساد
من
والسيما
وانكشاف ألنشطته غري الشرعية(،)2
ٍ
ٍ
ٌ
التهريب وإنت�اج املخدرات .جبانب ما كشفه عدد من
االشتب�اكات األخرية ،واليت أظهرت االنتقاد الداخلي
املزتايـــد ِلـ«حـــزب هللا» يف أوســـاط اجلمهـــور اللبن�اين
واالحتكاكات القطاعية يف البالد.
ويأيت علـــى رأس قائمة التحديات ،التوتر النائش بني
احلزب ورئيس احلكومة ميقايت ،الذي وعلى الرغم من
َّ
الرعاية اإليراني�ة لألخري يف رفع التعطيل عن حكومته ،فإن
ما بلغتـــه األوضاع الداخلية واخلارجية مـــن انهيار ٍّ
مدو،
ّ
قلص إىل احلد األقىص هامش املســـايرة واملناورة ،وأفقد
ً
ً
ميقايت أوراقا كثرية كان يعتمدها ســـابقا يف السري بني
ً
مخرج من هذه األزمة ،أقلها
ضطرا إلجياد
األلغام ،وبات ُم
ٍ

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ِّ
ُ .1رىح خالفات ّ
بيني�ة تصدع حتالفات «حزب هللا»
ٍ
عادت اخلالفات واالهزتازات لتضرب من جديد حتالفات
ٍّ
تدرييج لنربة
تصعيـــد
إيران و«حزب هللا» يف لبن�ان ،مع
ٍ
التهديدات ضد احلزب وحليفه «حركة أمل» ،سواء
مـــن رئيـــس اجلمهورية ميشـــال عـــون ،أو مـــن «التي�ار
احلـــر» ،والذي ّ
الوطـــي ُ
صـــرح باحتمالية إنهـــاء حتالفه
الســـيايس مع «حزب هللا» .ويأيت التوتر بني التي�ارين،
عقب تصاعد ُهوة اخلالفات السياســـية ُ
بينهما ،سواء
فيمـــا يتعلق بأحداث الطيونـــة ،أو فيما يتعلـــق بالطعن
املقدم مـــن التي�ار خبصوص قانون االنتخابات الربلماني�ة
املقبلـــة( .)1وعلى الرغم من الرتشـــيحات بتوســـع رقعة
َّ
اخلالفات بني احلزب والتي�ار اللبن�اين ،فإنه لن يصل إىل

ُ
جتمعهما،
مرحلة القطيعة ،فاملصلحة املشـــركة ما زالت
فال احلزب ٌ
قادر على التخلي عن الغطاء السيايس الذي
َّ
ّ
وملفات محلية وإقليمية،
يؤمنه التي�ار يف عدة مجاالت ِ
ٌ
قـــادر هو اآلخر على التخلي عن أكرب حلفائه،
وال التي�ار
ّ
وســـط اقتن�اع األوســـاط السياسية بأن عمق املشكلة
ٌ
الواقعة اليوم بني «حزب هللا» وحليفـــه ،عنوانها واحد
َّ
وهو ،كيف ســـتتوزع املكاسب يف السنوات الـ 6املقبلة،
بعد انتهاء الرئاسة احلالية.

يف املدى املنظور الذي يسبق االنتخابات اللبن�اني�ة املقبلة.
وبقدر التوتـــر يف العالقة بني ميقايت و«حزب هللا»َّ ،ثمة
توتر ّ
خفي واشتداد الرسائل والرسائل املضادة بني األخري
ُ
ورئيس «التي�ار الوطين احلر» جربان باســـيل على خلفية
قرار املجلس الدســـتوري واتهام باسيل للثن�ايئ الشيعي-
«حزب هللا» و«حركة أمل»-بالتآمر عليه ،ووســـط
سياسية متن�امية لتن�أى بنفسها
لضغوط
تعرض األخرية
ٍ
ٍ
عن احلـــزب ودوره يف االنهيـــار االقتصادي والســـيايس
ُ
الذي تتعرض لـــه لبن�ان منذ عام 2019م ،وهذا بكل تأكيد
ضغط على الدور اإليراين يف لبن�ان ،وسريفع
سيمثل ورقة
ٍ
منسوب االنزعاج لدى إيران وحزبها اللبن�اين.
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جهودها بهدف حشـــد الرأي العام الدويل ضد دور إيران
ّ
والسيما مع تن�ايم املخاوف
املزعزع لالستقرار يف املنطقة،
الدولية واإلقليمية جتاه أجنـــدة الرئيس اإليراين ،إبراهيم
رئييس ،الهادفـــة إىل تعزيز «محـــور املقاومة» اإليراين يف
املنطقة يف ظل رفع املخصصات الدفاعية إليران ،وزيادة
ُ
قدرات «احلرس الثوري» ،واليت أعلنت ضمن املزياني�ة
اإليراني�ة لعام 2022م.
www.rasanah-iiis.org

ً
ثالثــــا :اجتاهات العالقــــة اإليرانيــــة -اللبنانية
لعام 2022م
ُّ
ُّ
بمزيج متداخل من انهيار مايل وتفكك سيايس
تمر لبن�ان
ٍ
وغضب شعيب وشروط دولية منذ حادث مرفأ بريوت،
وإذا كان املدخـــل ملقاربـــة املجتمـــع الـــدويل يف معاجلة
ّ
هـــذا الوضع املتـــأزم يف لبنـــ�ان ،عرب حثه احلكومة على
تنفيذ القرارات اإلصالحية املطلوبـــة وإبعاده عن الدور
َّ
فإن عام 2021مَّ ،
رســـخ اســـتمرار هـــذا التعطيل
اإليراين،
مـــن «حزب هللا» ،بل وفاقم مـــن هذا الوضـــع عرب جرهّ
ًّ
سياســـيا
وتغييب للحلول الفاعلة
خليجية
مقاطعـــة
إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ًّ
تطور أو
وأمني�ا بالتماهي مع التوجهات اإليراني�ة ،أمام أي
ٍ
مواجهة تستهدف إيران ودورها يف املنطقة.
ٍ
ُ ِّ
وســـتحدد االنتخابات املقبلة موازين القوة لألحزاب
السياســـية ،وعليه انتخاب رئيـــس جديد له ،وانتخاب
رئيس جمهوريـــة حبلول نهاية عـــام 2022م ،وحىت ذلك
ُ ً
احلني لن يقف احلزب مكتوفا ،بل سيعمل على إعادة
ترتيب وضعه الداخلي وحتالفاته ،واليت وإن ظهرت بعض
التصدعات فيه ،إ لَّ َّأنها لن تنهار ً
تماما .واخلشية األكرب،
ً
أن تكون حسابات «حزب هللا» متجهة حنو مقايضة
رئيس
إجراء االنتخابات الربلماني�ة ،بعقد صفقة النتخاب ٍ
َّ
ّ
والســـيما وأن
باملواصفات اليت ختـــدم مصالح احلزب،
َّ
بوادر عدة ظهرت خالل العام تعزز الهواجس املطروحة.
وفيمـــا يتعلـــق باجتاهـــات الـــدور اإليـــراين املحتملة
ُ
يف لبنـــ�ان لعـــام 2022م ،فنشـــر هنـــا إىل ثالثة اجتاهات
محتملة ،وهي كالتايل:
 .1سين�اريــو الصعـــود
َّ
ربمـــا يتحقق هـــذا الســـين�اريو يف حـــال زوال أو ختفيف
الضغوط املفروضة ًّ
حاليا على احلزب ،من ناحية ختفيف

حدة اخلالفات السياسية مع التي�ارات املختلفة يف لبن�ان،
إمـــا باملقايضة أو من خالل الرتهيـــب والتهديد ،وبالتايل
ٍّ
حتقيق ٍ
حزيب يف االســـتحقاقات االنتخابي�ة املقبلة.
تقدم
أو من خالل تراجع الضغوط االجتماعية والشعبي�ة ضد
دور احلزب يف لبنـــ�ان ،وتراجع الضغـــوط اخلارجية على
عربي�ا أو ًّ
لبن�ان سواء ًّ
دوليا.
 .2سين�اريو الرتاجع
بالنظـــر إىل الســـياق الـــدويل والزخم اإلقليـــي والعريب
عـــدد من دول
ملواجهـــة تدخالت إيران وميليشـــياتها يف
ٍ
َّ
املنطقة ،جبانب ذلك ،قد يدفع تصاعد حدة التحديات
ًّ
داخليا ،سواء فيما يتعلق
والضغوط اليت يواجهها احلزب
ّ
ُ
باشتداد األزمة االقتصادية وتراجع مؤشراتها وما ستفرزه
ُ
وتملم ٍل شعيب جتاه احلكومة اللبن�اني�ة ودور
غضب
من
ٍ
«حزب هللا» يف تعطيل دورها ،جبانب احتمالية اشتداد
التب�اين بني احلزب وحلفائه داخل املنظومة السياســـية
ّ
ُ
نوع من
اللبن�انيـــ�ة ،قـــد تفيض جملة هذه املؤشـــرات إىل ٍ
الرتاجع لنفوذ إيران يف لبن�ان.
 .3سين�اريو التجميد
ً
ُّ
وحيتل هذا الســـين�اريو منطقة وســـطى ما بني التصعيد
والرتاجع ،فال صعـــود دائم يف ظل الضغوط املزتايدة على
ً
«حـــزب هللا» وتن�ايم التململ الشـــعيب ضـــده ،إضافة
إىل اإلصـــرار الـــدويل علـــى إجـــراء االنتخابـــات الني�ابي�ة
وحتذيـــرات مـــن دور احلـــزب يف تعطيلهـــا ،وال تراجـــع
ٍ
دائم حبكم احلاجة اإليراني�ة إىل املحافظـــة على نفوذها
ومكتســـباتها اإلســـراتيجية؛ لذا من املرجح ،أن يسري
الـــدور اإليراين يف لبن�ان حنو هذا االجتاه ،وســـيلجأ احلزب
ًّ
داخليا
تسوية بوقف التوتر والتصعيد
من أجل ذلك إىل
ٍ
ًّ
وخارجيا خالل عام 2022م.

دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة

اقرأ أيضً ــا

قراءة يف مستقبل
املشهد اللبناني..
أزمات مزمنة
محتملة
وحتديات
َ
نورة السبيعي

باحثـة باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية (رصانة)

وقت تنشـــغل فيـــه دول اإلقليم وخـــارج اإلقليم حبلحلة
يف ٍ
أزماتهـــم املتت�الية ،ومجابهة مخاوفهـــم املزتايدة اليت يثريها
تن�ايم التن�افس األمريكي-الصيين ،وانعكاســـه بشكل
مباشـــر وغري مباشـــر على عديد مـــن قضايـــا دول اإلقليم،
ووسط جوالت التوافق والتن�افر األمريكي-اإليراين حول
االتفاق النووي اإليراين ،أعادت أزمات لبن�ان املتت�الية ،من
نقص الطاقة والكهرباء وأحداث «الطيونة» وما أعقبها
مـــن توترات أمني�ة ،االهتمام مـــن جديد بالواقـــع اللبن�اين،
الذي بات يعـــاين من تفاقم يف األزمات ،وعدم االســـتقرار،
ً
مدفوعا
واالضطراب على املســـتويني الداخلي واخلاريج،
بأزمات اقتصادية وسياسية متت�الية ،تغذيها االنقسامات
الداخلية بني مختلف القوى السياســـية ،وتقاطع مصالح

خارجية جيوسياســـية .وال يكاد لبن�ان خيرج من أزمة حىت
يدخل يف أخرى أشـــد وأعىت،تضاف إىل جملة األزمات اليت
تضرب لبن�ان ،وقد برزت هذه األزمات بشكل واضح مع
بداية عـــام 2019م .وعلى الرغم من االنفـــراج اجلزيئ الذي
ّ
قد حيدثه التوصل إىل تشـــكيل حكومة لبن�اني�ة ،فإن التفاؤل
ليس هو سيد املوقف ،كون أغلب املؤشرات يشري إىل أن
التحديات واملعوقات تتجاوز بكثري حجم احللول املطروحة.
ويف السطور التالية من هذه الورقة حناول بإجياز اإلجابة عن
تساؤالت أولية خاصة باملشهد اللبن�اين ،تتعلق بواقع األزمة
اللبن�اني�ة ،وأبرز مظاهرها االقتصادية والسياسية واألمني�ة،
والتحديات اآلني�ة ،وأبرز العوائق القائمة ،لنتلمس بذلك يف
اخلتام ّ
أهم املؤشرات على املستقبل الذي ينتظره لبن�ان...
املزيد على www.rasanah-iiis.org

عربي  -فارسي فارسي  -عربي
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فـــــي 2020م كان مـ ــن املتوقّ ـ ــع أن يطـ ــرأ تغييـ ــر جوهـ ــري فـ ــي عالقة
الواليـ ــات املتحـ ــدة املتأ ِّزمـ ــة بإيـ ــران علـ ــى خلفيـ ــة فـ ــوز جـ ــو بايـ ــدن
باالنتخابـ ــات الرئاسـ ــية ،وتبنيـ ــه للدبلوماسـ ــية واملشـ ــاركة بديـ ـ ًـا عن
املواجهـ ــة ُ
ينتهجها سـ ــلفه دونالـ ــد ترامب ،وذلك
واألحاديـ ــة التي كان
ُ
بحسـ ــب ما متَّ الذهاب إليه في تقريرنا اإلسـ ــتراتيجي 2020م ،الذي
أشـ ــار إلـ ــى أنَّ بايـ ــدن لديه أوراق مهمـ ــة متمثّلة فـ ــي إرث ترامب ميكنُ
مـ ــن خاللهـ ــا الضغـ ــط علـ ــى إيران فـ ــي حالة عـ ــدم جتاوبها مـ ــع ِخيار
الدبلوماسـ ــية ،وأنَّ إيران في الوقت نفسـ ــه بحاجة إلى رفع العقوبات؛
جراء الضغوط والعقوبات،
نظـ ـ ًـرا لألزمة الداخلية التي تعانـ ــي منها َّ
وبالفعل كانت الدبلوماسـ ــية واملفاوضات العنوان األساسي للعالقات
بـ ــن اجلانبني فـ ــي 2021م ،حيث ُع ِقدت ثماني جوالت من املفاوضات
في فيينا بني أبريل وديسمبر 2021م
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لكن يف ظل فقدان الثقة وتب�اين املواقف بشـــأن إحياء
ٌّ
االتفاق النووي ،حاولت كل من الواليات املتحدة وإيران
بعـــدد من أوراق الضغط
أن تذهبا إىل طاولة املفاوضات
ٍ
َّ
من أجل تعزيز موقفهما التفاويض ،يف هذا اإلطار لم يتخل
بايدن عن إرث العقوبات الذي تركه ترامب ،وفرض
َّ
ً
مزيـــدا من العقوبات على إيران ،وكثف من ضغوطه
ً
للحد من حركة إيران اإلقليمية والتضييق عليها ،فضل
عن تقريب وجهات النظـــر عرب األطليس بشـــأن إيران،
يف حـــن أن طهران دفعـــت بإجراءاتها النووية خطوات
ً
كبرية لألمـــام بعيدا عن الرقابة الدولية ،واختربت جبدية
ُّ
قدرتها على مواجهة الضغوط والتغلب على العقوبات،
ً
ً
ً
ودوليا بعيدا عن حلفاء الواليات
إقليميا
وتعزيز عالقاتها
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املتحدة ،وقد أســـهمت املناورة اليت يقـــوم بها الطرفان يف
مزيد من التعقيد على مسار املفاوضات ،وتب�اين
إضفاء ٍ
يف وجهات النظر حىت نهاية 2021م للوصول إىل تســـوية
بشـــأن إحياء االتفاق النووي ،وهو ما انسحب على بقية
قضايا اخلالف األساســـية بـــن اجلانبـــن ،واليت يعود
بعضها إىل عقود.
حيـــاول هذا التقريـــر أن يرصـــد اجتاهات العالقة بني
اجلانبني بن ً�اء علـــى التفاعالت ُ
بينه ُما خالل 2021م ،مع
توضيح تداعيات ذلك ونت�اجئـــه ،وأفـــق العالقة خالل
ً
2022م ،وذلك من خالل العناصر اآلتي�ةّ :أول :دبلوماسية
نشـــطة وضغوط متب�ادلة بني الواليات املتحدة وإيران،
ً
مواجهة مباشـــرة
ثانيـــ�ا :تصعيـــد وضغط متبـــ�ادل دون
ٍ

ً
ُّ
التحرك يف مســـارات
علـــى املســـتوى اإلقليـــي ،ثالثا:
َّ
متضادة على الصعيد الدويلً ،
رابعا :اجتاهات العالقات
األمريكية-اإليراني�ة يف 2022م.
نشطة وضغوط متبادلة
ّأو ًل :دبلوماسية ِ

ّ
كانت إيران قد اجتهت حتت تأثري سيطرة «التي�ار املتشدد»
ً
على الربلمـــان إىل خفض الزتاماتها النوويـــة َوفقا لقانون
اإلجراءات اإلسرتاتيجية ملواجهة العقوبات ،والذي َّ
أقره
اإليراين يف نهاية ديســـمرب 2020م ،فبموجب هذا
الربلمان تَّ
القانـــون ا هت إيران لتقليص الزتاماتها بالربوتوكول
َ
اإلضايف الذي ُ
يمنح الوكالـــة الدولية صالحيات رقابة
َّ
أوسع على املنشآت النووية .لكن مع قدوم بايدن تبنت
ً
إدارته سياســـة التفاهم والدبلوماسية جتاه إيران بدل من
املواجهة ،وذلك ضمن إســـراتيجية جديدة للتعامل مع
إيران ،يف إطار إعادة ترتيب الواليات املتحدة ألولوياتها يف
ُ
الشرق األوسط ككل.
َّ
وألن حكومة الرئيس اإليراين الســـابق حسن روحاين
ً
ُ
وترغب يف إعـــادة إحياء
ضغوطا كبرية
كانت تواجه
االتفاق النووي لتحقيق مكاسب مهمة قبل االنتخابات
َّ
الرئاســـية يف منتصـــف 2021م ،فقد قدم روحـــاين ووزير
خارجيت�ه محمد جواد ظريف ً
أفكارا من أجل دفع مســـار
ُ
الدبلوماســـية لألمام ،وقد التقطت األطراف األوروبي�ة
اإلشـــارات اإلجيابي�ة على اجلانبني َّ
وتوســـطت من أجل
بدء محادثات إلعادة إحياء االتفاق النووي ،واليت بدأت
يف فيين�ا يف أبريـــل 2021م بني إيـــران ومجموعة  ،1+4مع
إحياء االتفاق النووي.
حضور أمريكي غري مباشر من أجل تَّ
بالتوازي مع اجلهود الدبلوماســـية ا ه النظام اإليراين
لتصعيـــد إجراءاته النووية ،وكانت أبرز اخلطوات يف
هذا الصدد عدم جتديد إيـــران اتفاقها مع الوكالة الدولية
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((( وكالة إيلنا ،شجاعی علی آبادی خرب داد؛ صالیح برای ارائه گزارش به کمیسیون اصل نود مجلس یمرود۰۹( ،مرداد ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 18 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/37d8e0Y ،
((( وكالة أنب�اء مهر ،احیای گام به گام برجام منفعتی برای ما ندارد/حتریمها کامل لغو شود ۱۷( ،فروردین ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 21 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3cPUZa2 ،
((( وكالة تسنيم ،واکنش خطیبزاده به گزارش جدید آژانس اتیم ۲۶( ،مرداد ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3xR2dBX ،
((( وكالة ايسنا ،حتلیل یک کارشناس مسائل بینامللل درباره لغو حتریمها علیه ایران ۲( ،مهر ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3ENxeLt ،
(5) ( (Andrea Shalal , Treasury deputy nominee vows to enforce U.S. sanctions on Iran, (Dec 02, 2020), accessed on: Apr 01, 2021, https://reut.rs/2PeSkgz

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

للطاقة الذرية اخلاص بعمل كامريات املراقبة يف املحطات
النووية ،والتهديد بمسح بي�انات الكامريات يف حال لم
ّ
ترفع واشنطن عقوباتها ،كما َّقيدت وصول املفتشني إىل
موقع كرج النووي بعد العملية التخريبي�ة اليت طالته يف
ً
أبريل 2021م ،وأطلقت سلسلة جديدة من أجهزة الطرد
املركزي املتطورة لتخصيـــب اليورانيوم بنســـبة ،%60
وقامت بزيـــادة إنت�اج اليورانيوم املعـــدين ،وأبدى الربلمان
ً
تشـــددا بشـــأن متابعة قانون اإلجراءات اإلســـراتيجية
إللغاء العقوبات(.)1
ُ
ّ
أظهرت هذه اإلجراءات أنه لم يكن لدى «املتشددين»
رغبة يف اســـتفادة روحـــاين َّ
وتي�اره من توقيـــع صفقة قبل
االنتخابات الرئاسية ،وتأكد ذلك مع تراجع الدعم الذي
َّ
قدمه املرشد علي خامنيئ حلكومة حسن روحاين ُ
للميض
ّ
ُُ
قد ًما يف املفاوضات( ،)2وتشكيك «املتشددين» يف النوايا
َّ
حكومة روحاين كانت
الغربي�ة؛ وبالتايل وعلى الرغم من أن ُ
على وشك الوصول إىل تسوية ،فإنها أجربت على إحالة
ِملف املفاوضات إىل الرئيس اجلديد إبراهيم رئييس الذي
َّ
تسلم السلطة مطلع أغسطس 2021م.
َّ
بدورها ،لم تتخل حكومة رئييس عن مسار املفاوضات،
لكنها اجتهت حنو التشدد ورفع سقف املطالب وكسب
الوقت ،يف هـــذا اإلطار أعلنـــت اخلارجيـــة اإليراني�ة أنه
«ما لم تســـتأنف الواليات املتحدة واألطراف األخرى
التنفيذ الكامل وغري املشروط لالتفاق النووي ،ستواصل
السليم على أساس االحتي�اجات
إيران برنامجها النووي ِ

وقـــرارات النظـــام فقـــط ويف إطـــار الزتاماتهـــا املتعلقة
بالضمانات»(.)3
إجماع داخلي جديد
استطاعت حكومة رئييس بن�اء
ٍ
ُ
ً
أكرث تشددا مضمون ُه يؤكد على رفع كافة العقوبات
ً
ُّ
ّ
وبشكل مؤثر وقابل للتحقق مع
األمريكية دفعة واحدة
ٍ
إعطاء ضمانات ملموســـة ،ورفض إدخال أي تعديالت
َ
ومن ث َّم ،عادت إيـــران إىل طاولة
على االتفاق الســـابقِ ،
املفاوضـــات يف  29نوفمـــر ضمن «اجلولة الســـابعة»،
َّ ْ
َّ
اليت قدمت فيها إيران
مســـودتي بشأن رفع العقوبات
َّ
وااللزتامات النووية ،واتضح منهما أن إيران قد تراجعت
عن التقدم الضعيف الســـابق الذي كانت قد أحرزته
يف اجلوالت اليت ُعقدت خالل فرتة روحـــاين ،وباملقابل،
ُ
َّ
قدمت بقية أطـــراف االتفاق بالتنســـيق مع الواليات
َّ ْ
ُ
وتأمل
مســـودتي وعادت الوفـــود للنقـــاش،
املتحـــدة
ّ
األطراف مع استمرار املفاوضات أن يتم فيها سد الفجوة
وحتقيق تقدم ملموس.
رغم حرص الواليات املتحدة على مسار الدبلوماسية،
َّ
َّ
فإنها حذرت من اإلجـــراءات اليت تتخذها إيران بشـــأن
َّ
برنامجها النووي ،ومن مماطلتها وعدم جديتها ،وهددت
باالنسحاب من املفاوضات وأنها لن تستمر لألبد ،بينما
تكســـب إيران الوقت ُوت ِّ
صعد من إجراءاتها النووية ،كما
أكدت الواليات املتحدة على الزتامها بعدم امتالك إيران
ً
أســـلحة نووية ،ويف هذا السياق ضغطت على الوكالة
الدوليـــة ألجل إحالة ِامللف إىل مجلس األمن الســـتعادة

ً َ
الضغـــوط واإلجمـــاع الدويل ضد إيـــران ،مســـتغلة قلق
األطراف األوروبي�ة من اإلجراءات النوويـــة اليت تتبعها
طهـــران( ،)4ومع قرب كل اجتماع ملجلـــس املحافظني
حترص إيران على تنشيط املفاوضات مع الوكالة الدولية
بشأن َّ
آليات الرقابة والتفتيش من أجل تفادي إصدار قرار
من مجلس املحافظـــن بإدانتها ،ومع َّأن الطرفني َّ
توصال
التفاقات بشأن السماح باستمرار عمليات الرقابة ،غري
َّ
أن طهران كانت تن�اور وتعرقل عملية التفتيش ،وهو ما
دفع الوكالة إلصدار بي�ان تدين فيه إيران لعدم تعاونها،
وزاد من شكوكها وشكوك الواليات املتحدة بشأن نوايا
إيران النووية.
بالتوازي مع مســـار الدبلوماســـية ،وعلى مـــدار العام
2021م ،ومـــع غياب ّ
أي تســـوية ويف ظل إجراءات إيران
َ
الضغوط على
النوويـــة املزتايـــدة ،واصلت إدارة بايـــدن
مزيد مـــن العقوبات بوصفها ما
إيران
فرض ٍ
من خـــال ِ
ً
تزال أداة فعالة للضغط على طهران ،وهذا ما أكده نائب
َّ
وزير اخلزانة وايل أدييمو بقوله :إن «بالده ســـوف تلزتم
َّ
بالتطبيق الصارم للعقوبات األمريكية ضد إيران ،وأن
ختفيف العقوبات فقط سيتم إذا استأنفت إيران االمتث�ال
لالتفاق النووي ،كما أكد َّأن الواليات املتحدة ستت�ابع ّ
أي
جهود إيراني�ة للتهرب من العقوبات وإســـاءة استخدام
النظام املصريف الدويل لتمويل األنشطة اإلرهابي�ة»(.)5
باملقابل ،شعرت إيران بعد رحيل ترامب بأنها حتررت
جزئي�ا من الضغوط األمريكية واحتمال ُّ
ً
تعرضها لعمل
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ُّ
عســـكري ،وحاولت اختب�ار آليات للتغلب على بعض
ً
العقوبات ،من خالل متابعة سياسات «املقاومة» بدل
من الدبلوماسية ،وحاولت إيصال رسالة إىل إدارة بايدن
َّ
بأن إيران لديهـــا القدرة على العيش لفـــرة أطول يف ظل
َّ
َّ
العقوبات ،وأن الوقت ليس يف صالـــح األمريكيني ،وأن
ً
ّ
أي تأخري ســـيمنح إيران فرصة لتحقيـــق اخرتاق نووي(،)1
ِّ
َّ َّ
ســـيما أن صادرات النفـــط اإليراين زادت يف 2021م،
وال
ّ
َّ
ّ َّ
َ
وال شك أن رئييس يمثل خطاب مقاومة يعتقد أن إيران
ً
ِّ
جيب أن تركز على إحباط العقوبات بدل مـــن محاولة
رفعها عن طريق املفاوضات السياسية .ويف هذا اإلطار،
أجرت احلكومة اإليراني�ة اجلديدة مشاورات متعددة
بشـــأن تعزيز العالقات االقتصادية والتعاون التجاري،
مع إجيـــاد بدائل عملية للتب�ادل المايل ،كما حبثت إيران
مـــع العديد من الـــدول خارطة طريق للتعـــاون التجاري
ووضع إســـراتيجية لتســـديد الديون من بينها اتفاقية لـ
َّ
ِّ
«مقايضة» النفط بالســـلع ،كما تتبن حكومة رئييس
ً
ُ
محوره العمل
برنامجا ُيعرف ِبـ «دبلوماســـية الطاقة»،
على رفع مستوى الصادرات وجتارة الغاز ،وال َّ
سيما لدول
ً
وخصوصا العراق وتركيا وأفغانستان.
اجلوار
ثانيا :مواجهة وردع متبادل على املستوى اإلقليمي
ً
َ
لم تتـــوان الواليـــات املتحدة خـــال العـــام 2021م عن
مواجهة االســـتفزازات والهجمات اإليراني�ة يف املنطقة
ً
من خالل الردع العســـكري ،إضافـــة إىل التنســـيق مع
القـــوى اإلقليمية ملواجهة ســـلوك إيـــران التخرييب ،ويف
هذا اإلطار َّ
وجهت الواليات املتحدة ضربات عســـكرية
ًّ
ملراكز امليليشيات املدعومة من إيران ،ردا على الهجمات

الصاروخية اإليراني�ة على تمركزات القوات األمريكية يف
سوريا والعراق ،كما حرمت الواليات املتحدة إيران من
إيصال مساعداتها العسكرية للحوثيني يف اليمن .وشهد
َّ
اخلليج ،عمليات تصعيد عدة بني البحرية األمريكية
وقوات احلرس الثوري ،وامتدت هذه املواجهة إىل خليج
ُعمان.
كما أتاح رحيل رئيس الوزراء اإلســـرائيلي الســـابق
ّ
بني�امـــن نتني�اهو وتول رئيـــس وزراء إســـرائيلي جديد،
مزيد من التنســـيق بني إدارة بايدن وإسرائي�ل
املجال أمام ٍ
َّ
بشـــأن إيران ،وتمثل ذلك يف لقاء بايدن برئيـــس الوزراء
اإلســـرائيلي اجلديـــد نفتايل بينيـــت يف البيت األبيض،
وتأكيده خالل اللقاء على أنه «إذا فشلت الدبلوماسية،
فنحن مستعدون لطرح ِخيارات أخرى على الطاولة»(،)2
كما أسفرت املباحثات بني احلكومتني عن تعيني سفري
ً
عضوا
الواليات املتحدة السابق يف إســـرائي�ل دان شابريو
يف فريـــق املفاوضات التابـــع للخارجية األمريكية مع
ً
إيرانُ ،ليصبح مســـؤول عن اجلوانب اإلقليمية للقضية
اإليراني�ة ،والتنسيق مع إسرائي�ل ،كذلك إجراء مناورات
مشـــركة يف البحر األحمر الختب�ار إمكاني�ة إغالق خليج
ّ
ً
تســـلل ّ
أي سفين�ة حربي�ة إيراني�ة إليه ،فضل
العقبة ومنع
عن إطـــاق آلية للتعـــاون اإلقلييم يف مواجهة القدرات
َّ
املسيات ،ناهيك عن االستعدادات
اإليراني�ة يف مجال
املشـــركة ملواجهة طموح إيران النووي يف حال فشلت
مفاوضات فيين�ا.
يف الســـياق نفســـه ،حاولت الواليات املتحدة تهدئة
َّ
مخاوف دول اخلليج من خالل عدة اجتماعات وجوالت
َ
زار فيها كبار مسؤويل إدارة بايدن دول اخلليج إلطالعهم

َّ َ
ً
خصوصـــا أن دول املنطقة لديها
على نت�اجئ املفاوضات،
مخاوف بشأن عدم مشاركتهم يف املفاوضات ،وكذلك
ُّ
ما يتعلـــق باتفـــاق جديد وشـــامل حيد من طمـــوح إيران
ً
النووي ،فضل عن احتمال عدم إمكانيـــ�ة إدراج قضايا
الصواريخ الباليســـتي�ة وتهديدات إيران اإلقليمية على
أجندة املفاوضات .وكان رئيس الوفد األمريكي روبرت
ً
اجتماعا عرب دائرة الفيديو ،بمســـؤولني يف
مايل ،قـــد عقد
دول اخلليج ،ملشاركتهم يف نت�اجئ املفاوضات املستمرة
مع إيـــران إلعادة العمـــل باالتفاق النـــووي .وناقش وزير
اخلارجية األمريكي أنتوين بلينكن والـــدول األعضاء يف
َ
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي�ة العمل على حتقيق
ٍّ
نهج مشـــرك جتاه حـــل دائم للـــزاع يف اليمـــن ومتابعة
عـــودة متب�ادلـــة لالمتث�ال خلطة
الدبلوماســـية لتحقيق
ٍ
العمل الشاملة املشرتكة ومواجهة سلوك إيران العدواين
املستمر يف اخلليج ،كما َّ
نسق الطرفان جهودهما جتاه إيران
يف إطار مجموعة العمل اخلليجية-األمريكية اخلاصة
بإيران واليت عقدت اجتماعها الثاين يف  17نوفمرب 2021م.
َّ
وعلى الصعيد اإلقلييم ،قدمت واشنطن  47مليون دوالر
ً
َّ
مســـاعدة فورية للجيش اللبن�اين ،وتعتقد واشـــنطن أن
ً
ً
دعم اجليش اللبن�اين ســـيكون ثقل موازنا حلزب هللا،
ً
ّ
وسيعزز دور اجليش يف النظام اللبن�اين مستقبل.
يف املقابل ،أبدت إيران مع قدوم بايدن ً
قدرا من التهدئة
َّ
اإلقليمية ،وتمثل ذلك يف فتح حوار مع القوى اإلقليمية
ومنها السعودية؛ ألجل تنحية مناقشة دور إيران اإلقلييم
يف ّ
أي مفاوضات ،وعدم توسيع نطاق املفاوضات لتشمل
إشراك بعض دول املنطقة .ويف الوقت نفسه ،مارست
ً
ضغوطا عســـكرية وسياســـية غري مباشـــرة على
إيران
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ً
سواء من خالل الهجمات أو
الوجود األمريكي يف العراق،
مطالب اجلهات املحسوبة عليها بضرورة رحيل القوات
حني إىل آخر على
األمريكية من العراق .كما عملت من ٍ
الضغط عرب مهاجمة الناقالت وســـفن الشـــحن ،ومن
مظاهر ذلك الهجوم على سفين�ة بملكية جزئي�ة إسرائيلية
شمال املحيط الهندي ،يف  03يوليو 2021م ،وهجوم آخر يف
 30يوليو 2021م على سفين�ة أدى ملقتل اثنني من طاقمها.
كما َّتم استقبال قادة «املقاومة الفلســـطيني�ة» يف
غزة يف حفل تنصيب رئييس ،ولقائهم بكبار املسؤولني
اإليرانيني ،والتأكيد على تقديم الدعم للميليشـــيات

ُ
يف إطـــار محور املقاومة الذي ستســـتن�د إليه احلكومة
اجلديدة يف سياساتها اإلقليمية على الرغم من احلديث
عن االســـتعداد للحوار مع دول اجلوار .كما تواصل إيران
جهودها يف أفغانســـتان من أجل احلفـــاظ على نفوذها يف
ِّ
ً
مكسبا
ظل طالبان ،حيث يمثل االنسحاب األمريكي
ًّ
جيوإســـراتيجيا ً
ً
مهمـــا لطهـــران .وردا على التهديدات
اإلســـرائيلية بضرب املنشـــآت النوويـــة ،أجرت إيران
مناورات وأعلنت أنها يف حال ارتكبت تل أبيب ّ
أي حماقة
سوف تستهدفها بصورة مباشرة ،كما واصلت هجماتها
السيرباني�ة على الواليات املتحدة وإسرائي�ل.

حالة الوقوف مع شـــركائها وحلفائها يف جبهة متحدة،
ّ
إذ ســـتتوف ُر األدوات الالزمة يف حال التوصـــل إىل اتفاق
ّ
ملواجهة أنشـــطة إيران الصاروخيـــة واإلقليمية على حد
تعبري املتحدث باســـم الرئاسة األمريكية ني�د برايس،
وكذلك وزير اخلارجية بلينكن أثن�اء جلســـة استماع أمام
ّ َّ
جلنة الشؤون اخلارجية بمجلس النواب( ،)1وال شك أن
الواليات املتحـــدة يف عهد بايدن ،ويف ظل خروقات إيران
ً
النووية كانت قادرة بصـــورة واضحة على جذب دعم
ً
األطراف األوروبي�ة خبالف فرتة ترامب ،فضل عن ذلك
ضغطـــت الواليات املتحدة على بعض الـــدول من أجل
حرمان إيران مـــن أرصدتها الماليـــة وعائدات مبيعاتها
ِّ
ً
النفطية مثل كوريا الشمالية واليابان ،وفرضت مزيدا
من العقوبات الثانوية على األطراف املتعاونني مع إيران.
ويف مواجهة التقارب عرب األطليس ،زاد اهتمام طهران
بتنميـــة وتعزيز العالقات مـــع العالم غري الغـــريبَ ،وفق
َّ
ومن
رؤية مضمونهـــا أن العالـــم ال يقتصر على
الغربِ ،
ً
َ
ث َّم ،اجتهت إيران لتعزيز سياســـة «التوجه شرقا» ،بما يف
ذلك تطوير العالقة املتطورة مع الصني وروســـيا ،حيث
ً
ً
ً
ّ
يؤم ُ
ً
وسياســـيا فعال
دبلوماســـيا
غطاء
ـــن البلدان إليران
يف مفاوضات فيين�ا .ويف هذا الســـياق ،جـــاء توقيع وزيرا
خارجية الصني وإيران اتفاقية الشـــراكة اإلسرتاتيجية
َّ
ملـــدة ً 25
عامـــا يف  27مـــارس 2021م ،وعد أمـــن املجلس
َ
«توقيع وثيقة
األعلى لألمن القويم اإليراين علي شمخاين
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ً
ثالثا :التحرك يف مسارات متضادة على الصعيد الدولي
َ
َّ
عـــدت إدارة بايدن إعـــادة ترتيب حتالفاتهـــا يف مواجهة
ً
ســـواء مع األطراف األوروبي�ة أو القـــوى اإلقليمية
إيران
ُ
بأنـــه ســـيجعلها يف موقـــع أفضل ملســـاءلة إيـــران ،ففي
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الشراكة بمثابة خارطة طريق التعاون اإلسرتاتييج بني
إيران والصني وهو ٌ
جزء من سياسة املقاومة الفعالة»(.)1
ً
َّ
وتتجه إيران إىل توقيع اتفاقية ُم َماثلة مع روســـيا ،فضل
عن تنشيط الدبلوماســـية االقتصادية وعقد اتفاقيات
جتاريـــة واتفاقيات تبـــ�ادل مايل خارج نظام الســـويفت
األمريكي لتفادي العقوبات األمريكيـــة .تمثل هذه
ً
قلقا بالنسبة للواليات املتحدة وال َّ
سيما يف
التحركات
ظل التن�افس املتصاعد على الســـاحة الدولية مع الصني
وروسيا ،وقد أثمرت التحركات اإليراني�ة حنو الشرق عن
ً
قبـــول عضويتها يف منظمة شـــنغهاي ،فضـــا عن إجراء
مناورات حبرية مشرتكة بني روســـيا وإيران وأذربيجان
وكازاخستان يف حبر قزوين مطلع سبتمرب 2021م ،وأخرى
ٌ
مزمع عقدها أوائل 2022م يف
بني روســـيا وإيران والصني
ُ ُ
وتعد إيران هذه التحركات بمثابة حاجز
منطقة اخلليج.
()2
أمام إخالل الواليات املتحدة باألمن اإلقلييم  ،بالتوازي
مع ذلك ِّ
تعمق إيران عالقاتها مع دول أمريكا اجلنوبي�ة
وال َّ
سيما فزنويال وكوبا ،ودعت طهران إىل تكوين حتالف
دويل مناهض للهيمنة األمريكية.
خامتــــة :انفراجة محتملة بشــــأن امللــــف النووي
وصعوبات يف معاجلة جذور اخلالف
على الرغم من فقدان الثقة املتب�ادل بني الواليات املتحدة
وإيرانَّ ،
يتمسك الطرفان بالدبلوماسية كإطار إلحياء
ِّ
االتفاق النووي ،حيث حيقق ذلك مكاسب متب�ادلة ،فمن
َّ
جانب الواليات املتحدة فإنها ترى أن الدبلوماسية أفضل
ِخيار للســـيطرة على طموح إيران النـــووي ومنع وصولها
ً
ِّ
للعتب�ة النووية ،كما جينبها مواجهة مكلفة يف وقت تعطي

ً
اهتماما أكرب ملواجهة الصني يف منطقة جنوب شـــرق
فيه
آســـيا ،ومع ذلك تملك الواليات املتحدة البدائل لردع
إيران ،سواء من خالل االستمرار يف فرض العقوبات على
خليار توجيه ضربة عسكرية
النظام اإليراين ،أو اللجوء ِ
للمنشـــآت النووية اإليراني�ة بالتعاون مع حلفائها ،وهي
ُ
يمكن اللجوء إليها يف حال فشلت الدبلوماسية.
ِخيارات
َّ
بالنســـبة إليران ،فـــإن إحياء االتفـــاق قضية جوهرية
ُّ
لتحقيـــق االســـتقرار وجتنب األزمات ،لهـــذا على الرغم
ً
َّ
من أن املفاوضات النووية كانت مجال
جلدل كبري بني
ٍ
ّ
«املتشددين» ،لكن لم خيتلف ُ
نهج
«اإلصالحيني» و
ً
كثريا عن نهج سابقه ،فالسياسات اليت يت�ابعها
رئييس
َّ
رئيـــي بالفعل قد بدأت خالل وجود روحاين ،وال ســـيما
فيمـــا يتعلق بقبـــول مبدأ الدبلوماســـية إلحيـــاء االتفاق
َ
اخليار األمثل ملعاجلة األزمات املتصاعدة
النووي بوصفه
يف الداخل ،ومعاجلة لسياسة إيران اخلارجية املتأزمة.
لكن من أجل الوصول إىل اتفاق أفضل وعدم تقديم
تن�ازالت جوهرية ورفع كامل العقوبات عن إيران ،حياول
رئييس أن خيترب قدرة حكومته على التعامل مع التحديات
شبكة من العالقات اخلارجية ومع دول
ومحاولة نســـج
ٍ
اجلوار من أجل إحباط العقوبات األمريكيـــة ،وتفادي
بأيد فارغـــة ،وقد جنح
الذهـــاب إىل طاولـــة املفاوضات ٍ
ً
دبلوماســـيا يف حتقيق بعض املكاســـب وتطوير بعض
ً
العالقات يف إطار سياسة اجلوار والتوجه شرقا ،وساعده
ً
يف ذلك االنسحاب األمريكي من أفغانســـتان ،فضل
ُُ ً
ُ
مزيد
عن الميض قدما يف سياســـة الغمـــوض النووي عرب ٍ
ّْ
ً
من اإلجراءات بعيـــدا عن الرقابة والتفتيـــش
الدوليي،
ً
واقعيا كانت نت�اجئ التحركات اإليراني�ة على مسار
لكن

ً
محـــدودا ،وقد َّ
يتعرض
ما ُيســـميه النظام ِبـ «املقاومة»
النظام لضغوط وعزلة دولية.
َّ
على ذلك ،فإن املتوقـــع على املدى القصـــر ،أن يظل
ً
مســـتمرا ،وربمـــا تنتهي املفاوضات
مســـار املفاوضات
بإحياء االتفاق النووي ،من خالل اتفاق مؤقت كنقطة
انطالق حنو إحياء االتفاق بالكامل ،وربما يستلزم الوصول
ً
لذلك تقديم تن�ازالت متب�ادلة ،وصول إىل صفقة لتب�ديد
املخاوف بشأن الربنامج النووي اإليراين باألساس.
َّ
لكن على املدى الطويل ،من املرجح أل تتم معاجلة
ِّ
املتأصـــل بني الواليات املتحدة
والعداء
جـــذور اخلالف ِ
وإيران ،حيث ال تـــزال فجوة الثقة بـــن اجلانبني قائمة،
ُّ
ً
خصوصـــا يف ظل احتمال عدم تمكن الواليات املتحدة
مـــن إدراج قضايـــا جوهريـــة يف املفاوضات اجلارية ،بما
حيـــول دون ّ
يف ذلك تعديـــل االتفـــاق بما ُ
حتـــول إيران يف
املستقبل لقوة نووية ،وضبط سلوكها اإلقلييم ،وتقيي�د
برنامجها للصواريخ الباليستي�ة ،وكذلك يف ظل هيمنة
ّ
«املتشددين» على مفاصل السلطات يف إيران ،والذين
ٌ
خطـــوط حمراء فيما يتعلق بالعالقة مع الواليات
لديهم
ٌ
ً
املتحدة لن يتجاوزوها ،ولديهم أيضا مهمة إلحياء مبادئ
الثورة ،وأهمها :االستقاللية ومقاومة الهيمنة األمريكية،
َ
األمر الذي يعين اســـتفادة إيران من إحياء االتفاق النووي
واستمرارها يف متابعة سياساتها التقليدية.

((( ()وكالة أنب�اء مهر ،شمخاین :سند همکاری ایران و چین خبشی از سیاست مقاومت فعال است 0۹( ،فروردین ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/2QIOUDz ،
((( وكالة أنب�اء ايسنا ،سفیر روسیه در تهران اعالم کرد :برگزاری رزمایش دریایی مشرتک روسیه ،چین و ایران 0۱( ،شهریور ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3D60z3f ،
www.rasanah-iiis.org
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Rasanah

حتظى العالقة األوروبية-اإليرانية باهتمام بالغ على املستوى الدولي؛
ـاس في
كـ ــون الترويـ ــكا األوروبيـ ــة (أملانيا وفرنسـ ــا وبريطانيا) ،محور أسـ ـ ٍ
وهـ ــم املمثلـ ــون الرسـ ــميون ملصالـ ــح القارة
االتفـ ــاق النـ ــووي مـ ــع إيـ ــرانُ ،
األوروبيـ ــة ،والس ـ ـ ّيما االقتصاديـ ــة منها مـ ــع إيرانً ،
فضل عـ ــن أنهم غدو
أخيـ ـ ًـرا قنـ ــاة االتصال الدبلوماسـ ــي ما بني الواليات املتحـ ــدة األمريكية
أي إدارة
وطهران ،في ظل تعنّت األخيرة ورفضها التفاوض مباشـ ــر ًة مع ّ
أمريكيـ ــة .وأشـ ــرنا في التقرير اإلسـ ــتراتيجي للعام 2020م إلى خمسـ ــة
سـ ــيناريوهات محتملة املثول خـ ــال 2021م ،وكان ترجيحنا األ ّول مييل
تبعا حلدوث انفراجة في مسار
حتسن العالقة بني الطرفنيً ،
إلى مسار ّ
التفـ ــاوض النـ ــووي .ب ْيـ ــد أنَّ ما حت ّ َقق علـ ــى أرض الواقع كان السـ ــيناريو
لفترة أطول من العام
الثاني في ُسـ ــلم الترجيح ،وهو امتداد التفاوض
ٍ
م ً
ثل
دون حتقيق االختراق املنشـ ــود من ِقبل إيران أو املعسـ ــكر الغربي ُ َ
في الواليات املتحدة وحلفائها األوروبيني
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ّأو ًل :حصيلة التجاذب ِحيال القضية النووية

يسعى هذا اجلزء من التقرير إىل اإلجابة عن التساؤالت
الرئيسة حول شكل العالقة بني الطرفني ،خالل 2021م،
وأبرز محطات التجاذب على املســـتويات السياســـية
والدبلوماســـية ،آخذيـــن باحلســـبان تعليـــق العالقات
ً
االقتصادية الكربىَ ،وفقا خلروج الشركات األوروبي�ة من
األسواق اإليراني�ة منذ صيف عام 2018م مخافة الوقوع
َّ
يف ّ
مغبة العقوبات األمريكية .كما أن التقرير ال يغفل عن
ً
سواء يف املجاالت الصحية ملكافحة
اجلوانب التعاوني�ة،
جاحئة كورونا ،أو غريها من نطاقات التعاون املعتربة بني

َّ ّ
اجلانبني ،مع التأكيد علـــى أن ُجل الوقائع السياســـية
ُ
بينهمـــا ال تتعدى ِملف القضية النووية ،أو مناكفات
ِامللفات اإلنساني�ة واحلقوقية.
َّ
لذا؛ فإن هذا اجلزء يستعرض تشابكات العالقة بني
ً
الطرفني يف مسارات ثالثة؛ ّأول :حصيلة التجاذب ِحيال
القضية النوويةً ،
وثاني�ا :مســـارات التعاطي األورويب مع
ً
إيـــران ،وثالثا :مواقف وتطلعات إيران مـــن العالقة مع
ُ
أوروبا ،لنخلص يف اخلتـــام إىل آفاق العالقة بني الطرفني
يف املستقبل القريب.

((( العربي�ة ،ماكرون :جيب إشراك الرياض يف مفاوضات نووي إيران 04( ،فرباير 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/32K99Y7 ،
www.rasanah-iiis.org

ســـعت األطراف األوروبي�ة منـــذ بداية العـــام إىل إحياء
االتفـــاق النووي ،عرب إقناع الطرفني اإليراين واألمريكي
َّ
بالعـــودة إىل طاولة املفاوضات ،وحثها على خوض غمار
إدارة أمريكية عازمة على حتيي�د خطر
هذا املسار بوصول ٍ
النووي اإليـــراين بالطرق الدبلوماســـية .إيران من جهتها،
ً
ُ ّ
اختذت إجراءات متفرقـــة ت َعـــد يف مجملها خرقـــا لبنود
االتفـــاق النووي ،وتطال معدالت ختصيبهـــا لليوارنيوم،
ومســـائل كامريات املراقبة املوجودة يف منشآتها النووية،
ً
عالوة على وقف العمل بالربوتوكول اإلضايف؛ ما يعين
الوقف التـــام لعمليات التفتيش للمنشـــآت النووية،
ُ
المسماة «اإلجراءات الطوعية».
األطـــراف األوروبي�ة منـــذ بداية التشـــاور للعودة إىل
االتفاق النـــووي ،أظهرت حرصها على تضمني ِملفات
ُّ
ُتعدها ذات أولوية يف إطار التفاوض مع إيران ،وهي ِملف
وملف االســـتقرار اإلقلييم.
الربنامج الصارويخ اإليراينِ ،
ّ
ودون شـــك حتتل قضية الصواريخ الباليســـتي�ة بعيدة
َ
املدى يف هـــذا الصـــدد األولوية القصـــوى لدى اجلانب
األورويب ،الـــذي َّ
يتنب�ه خلطر هـــذه الصواريخ على األمن
اإلقلييم والدويل .أما يف ّ
حي خفض التوتر اإلقلييم وألجل
تكثيف الضغوط على إيران وحتقيـــق بعض املطالب
ْ
ُ
التفاوضيـــة ،إن ْلم يكن ُجلها ،طالبت أصوات أوروبي�ة،
على رأسها الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ،بإشراك
أطراف إقليمية كاململكة العربي�ة السعودية يف جوانب
التفاوض مع إيران(.)1
إيران يف الطرف املقابلَّ ،
صعدت من موقفها باعتماد
ً
جتاوزات جديـــدة يف إطـــار الربنامج النـــووي ،وصول إىل

151

بي�ان إدانة من الرتويكا األوروبي�ة

04/01/2021

ضد رفع إيران مستوى ختصيبها لليورانيوم
إىل 20%

12/02/2021

إثر إعالن إيران رفعها ملستوى ختصيب
اليورانيوم

21/02/2021

بعد إخطار إيران للوكالة بعزمها وقف العمل
بالربوتوكول اإلضايف

مطالبة رسمية من الرتويكا األوروبي�ة
ً
خصوصا إنت�اج
بوقف خروقات إيران،
اليورانيوم
ُ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تري
ً
ً
اتفاقا مؤقتا مع إيران

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

(((

البي�ان  -احلدث /صادر عن

تاريخه

الدواعي واألسباب

عقب إعالن إيران رفعها ملعدل التخصيب
حىت 60%
من َّ
جراء جنوح إيران حنو إنت�اج اليورانيوم

بي�ان استنكار وإدانة من دول الرتويكا

14/04/2021

بي�ان إدانة من وزراء خارجية دول
الرتويكا

29/06/2021

ً
وكالة الطاقة تعقد اتفاقا مع إيران

13/09/2021

إلدخال بطاقات ذاكرة جديدة بكامريات
املراقبة يف املنشآت النووية

إعالن أورويب-أمريكي

30/10/2021

يعرب عن قلق الدول الغربي�ة إزاء
التجاوزات النووية اإليراني�ة

وكالة الطاقة تنشر تقريرين يفصالن
خروقات إيران النووية

24-26/11/2021

بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس محافظيها

وكالة الطاقة تتوصل إىل اتفاق مع إيران

15/12/2021

الستب�دال كامريات الوكالة يف موقع «كرج»
ألجهزة الطرد املركزي

املخصب حلدود 20%

إعداد :مركز الدراسات والبحوث ،وحدة الدراسات السياسية واإلقليمية باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).
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إعالنها ختصيـــب اليورانيـــوم بمســـتوى  %60يف أبريل،
َّ
ّ
وإن أتت تلك اخلطوة كرد فعل على ما تلق ُته إيران من
حلق بمنشـــأ1ة نطزن النوويـــة .وما زاد من
هجوم خـــاريج ِ
ً
تعقيد الوضع القائم بني إيران واألطراف الغربي�ة عموما،
ُ َ ً
ناوأة للغرب من ســـابقتها؛
هو وصول إدارة إيراني�ة أكرث م
كونها محســـوبة على الدائرة الضيقة للمرشد اإليراين.
ٌ
وكانت لوكالة الطاقة الذرية الدولية مناوشات متت�ابعة
مع إيران ،منذ وقف األخرية عملها بالربوتوكول اإلضايف،
ّ
أبرزهـــا :عقد الطرفني التفاق يمتد لثالثة أشـــهر ،يقيض
باإلبقاء على بعض الصالحيات املناطة بالوكالة ملراقبة
ٌ
األنشـــطة النووية اإليراني�ة .ويف اجلدول ( ،)1سلســـلة
ُ
تستهجن فيها
ألبرز البي�انات واملطالبات األوروبي�ة ،اليت
التجاوزات اإليراني�ة ،وتتجاوب فيها مع تقارير وكالة
الطاقة الذرية الدولية.
َّ
فصل القول يف ّ
حي ِامللف النووي اإليراين ،أن الطرفني
ســـيقا بدوافع مختلفـــة حنو التفاوضَّ ،
وتـــم عقد ثماني�ة
ِ
مباحثات نووية لم تؤت ُأ ُ
كلها بعد ،ولم تسفر عن أيّ
ِ
انفراجـــة حقيقية تعيـــد األطراف جميعهـــا إىل االلزتام
ُ َ َّ
ببنـــود االتفـــاق النووي.
ويذكر أن ســـت جوالت من
املباحثات تمت يف فرتة حكومـــة الرئيـــس روحاين ،يف
َّ
حـــن أن اإلدارة اجلديـــدة ماطلت يف العـــودة إىل طاولة
ّ
املباحثات منذ تسنمها السلطة التنفيذية يف أغسطس،
ّ
وحت نهاية نوفمرب .املباحثات اجلارية تركز فيها طهران
ً
على الضمانات بعدم انســـحاب واشـــنطن مجددا من
ّ
االتفاق النـــووي ،والتحقق من رفع العقوبات املفروضة
عليها ،بينما يســـعى اجلانب الغريب للوصول إىل تسوية
ُمرضيـــة خـــال أســـابيع قليلة ،قبـــل انقضـــاء ين�اير من

ّ
جدول ( :)1التصرحيات والبي�انات املنددة بالتجاوزات النووية اإليراني�ة
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الشــأن الدولـي :إيــران وأوروبــا

العـــام 2022م ،واجلانب اإليراين يرد بعدم اكرتاثه بأية
«مواعيد نهائي�ة ُملفقة»(.)1
ثانيا :مسارات التناول األوروبي للقضية اإليرانية
ً
ديـــدن التعاطي اخلـــاريج األورويب جتاه إيران يرتكن إىل
ّ
سياســـة العصا واجلـــزرة ،فنجـــده يقد ُم املســـاعدات
الصحية ،ويبـــ�ادر إىل التعاون مع إيران يف ّ
حي مكافحة
جاحئة كورونا ،وعلى نفس املنـــوال يبقي على قنوات
ً
خصوصا ِحيال ِامللفات
االتصـــال الدبلومايس مفتوحة،
الشـــائكة؛ النووي والصواريـــخ الباليســـتي�ة .وحاجة
أوروبا إىل إيران تنبع من تطلعات االستئث�ار باملكاسب
االقتصادية ،اليت ينطوي عليها احتـــواء إيران ،وانفتاحها
على الغرب .أما هدف أوروبـــا من التدخل والتحرك يف
املجال الـــدويل إزاء القضية اإليراني�ة ،فهـــو محاولة منها
لإلبقاء على نفوذها الســـيايس يف املنطقة ،واألمر املقرون
ً
دوما باحليلولـــة دون ارتماء إيران يف األحضـــان الصيني�ة
والروسية.
َّ
كذلك ،فإن اجلانب األورويب مـــا فئت حيـــاول إجياد
املشرتكات مع اجلانب اإليراين ،وبعد التأكيد على التعاون
يف مكافحة جاحئة كورونا ،جند محاولة الطرفني التعاون يف
املجال األمـــي ،بالتحديد يف تأمني املحيط الهندي .فعند
عقد االجتماع ّ
األول لقادة القوات البحرية لدول املحيط
الهندي يف باريـــس ،أعلن قائد القوات البحرية اإليراني�ة
َّ
األدمـــرال شـــهرام إيـــراين يف  16نوفمرب أن بالده ســـوف
تفتتح ً
قريب�ا مركز األمن للمحيط الهندي يف تشـــابهار،
ً
وقـــالَ :
«وفقا ملوافقات قمة باريس ،فقد َّتم تكليف

إيران وأسرتاليا برئاسة مجموعة إيفونز األمني�ة بشكل
مشـــرك»( .)2ومجموعة أيفونز األمني�ة هـــى قمة لقادة
القوات البحرية من  24دولة مطلة على املحيط الهندي،
باإلضافـــة إىل ســـت دول مراقبـــة ،بمـــا يف ذلك الصني
وروســـيا وألمانيـــ�ا وهولندا وإســـباني�ا وإيطاليـــا واليابان
ومدغشقر .يظهر هذا التعاون الشكلي ،يف ظل شقاقات
َّ
حادة تب�دت على أرض الواقع بني الطرف األورويب ،على
وجه التحديد بريطاني�ا ،والطرف اإليراين الذي يعرقل سري
ناقالت الطاقة يف املمرات المائي�ة للتجـــارة العاملية ،إثر
مقتل مواطن بريطاين على منت ناقلة نفط يف حبر العرب
تديرها شركة إسرائيلية(.)3
على حنو مغايرِّ ،
تفعل أوروبا من ضغوطها يف املجاالت
َّ
اإلنســـاني�ة علـــى عدة مســـتويات ،فقد جـــدد املجلس
ّ
األورويب عقوباتـــه املفروضة على إيران ملدة عام آخر ،حت
 13أبريـــل 2022م ،مـــع إدراج ثماني�ة مســـؤولني إيرانيني
وثالثة كيانات حكومية إيراني�ة ضمن قائمة العقوبات؛
بسبب القمع املمنهج الذي جرى على يد احلكومة ضد
متظاهـــري نوفمـــر 2019م يف إيران .وعلى مســـتوى آخر،
ُ
ّ
املعني�ة يف قضية الطائرة األوكراني�ة القرار
ترفض اجلهات
َّ
النهـــايئ اإليـــراين ،الذي عد احلدث برمتـــه مجرد «خطأ
بشري» ،وأوكراني�ا ً
جنب�ا إىل جنب الدول املتضررة األخرى
ّ ٌ
مصممة على فرض تعويضات مناسبة على إيران ،فيما
تستمر مسريات التن�ديد واملناهضة الشعبي�ة ضد إيران
بهذا الشأن يف بلدان أوروبي�ة عديدة.
َّ
يف مستوى أكرث حدة ،شـكلت محاكمة الدبلومـايس
ٔ
ٔ
ً
ًّ
اإليـراين اسد هللا اسدي
حضوريـا يف بلجيـكا حادثة غري

مســــبوقة ،حيــــث إنها األوىل يف االحتاد األورويب ملسؤول
حكويم إيراين إزاء قضية متعلقة باإلرهاب منذ اندالع
َّ
ً
حكما
الثـــورة اإليرانيـــ�ة يف 1979م ،وفيها تلقى أســـدي
بالسجن ملدة ً 20
عاما ،بعد ثبوت اضطالعه بالتخطيط
للعملية اإلرهابي�ة ،اليت كان من املزمع تنفيذها ضد جتمع
معارضني إيرانيني يف فرنســـا .ومحاكمة حميد نوري ال
َّ
تقل عن ســـابقتها حدة ،فهو القايض السابق يف السلطة
القضائي�ة اإليراني�ة ،واملتهم باملشاركة يف تنفيذ إعدامات
الســـجناء السياســـيني يف 1988م ،ولهـــا دالالتها ،حيث
إنها ّأول محاكمة ملسؤول إيراين متهم بارتكاب «جرائم
ضد اإلنساني�ة» ،وهي من األهمية بمكان؛ حلساسية
املوضوع واحتمالية مساســـه بشـــخص الرئيس إبراهيم
رئييس؛ بسبب االتهامات املوجهه إليه بضلوعه يف حادثة
قتل السجناء.
َّ َّ
باإلجمال ،يتبي أن النهج األورويب يف تعاطيه مع إيران
ْ
يقف على ركزيتي؛ التحفزي الدبلومـــايس بغية العودة
ّ
إىل مســـار التفـــاوض النـــووي ،وممارســـة الضغوط أن
ّ
والسيما يف مجاالت حقوق اإلنسان
دعت احلاجة إليها،
واإلرهاب.
ً
ثالثا :مواقف وتطلعات إيران من العالقة مع أوروبا
اخلطاب اإليـــراين جتاه أوروبـــا يرتاوح ما بـــن التعريض
بتبعية القـــارة حلليفها األطليس ،الواليات املتحدة ،وما
بـــن اإلبقاء على قنـــوات االتصال الســـيايس مفتوحة؛
ّ
َّ
ألن إيران حت وإن أظهرت مناهضتها وأشهرت عداءها
َّ
َّ َّ
الســـيايس للجانـــب الغـــريب ،إل أنهـــا تعي أن انتشـــال

(1) Maziar Motamedi, “Iran says Vienna nuclear talks to restart around joint document,” Al Jazeera, 27 Dec, 2021, accessed: 01 Jan, 2022, https://bit.ly/332vKin.
((( وكالة أنب�اء صدا وسيما ،تمجید از نقش ایران در برقراری امنیت اقیانوس هند 16( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3DoTxX0 ،
(3) DANICA KIRKA and AMIR VAHDAT, “Tensions between UK and Iran rise after oil tanker attack,” 02 Aug, 2021, Accessed: 29 Dec, 2021, https://bit.ly/3yzo7K5
www.rasanah-iiis.org
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بني دول االحتاد األورويب وإيران

 3.38مليار

 5.27%زيادة

بني ألماني�ا (أكرب شريك أورويب) وإيران

 1.39مليار

 3.89%اخنفاض

بني إيطاليا (ثاين أكرب شريك) وإيران

 499.75مليون

 10.69%اخنفاض

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

التب�ادل التجاري

القيمة باليورو

نسبة الزيادة /أو االخنفاض عن الفرتة
ذاتها يف العام السابق

إعداد :مركز الدراسات والبحوث ،باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).

على وجه التحديد ،كان آخرها إطالق صاروخ إىل الفضاء
ُ
ً
ًّ
َ
فرنســـيا؛ حبجـــة تماثـــل تقني�ات الربامج
لقـــي تن�ديـــدا
الصاروخيـــة الفضائيـــ�ة والباليســـتي�ة ،ومخالفة تلك
العمليات لقرارات مجلس األمن؛ كونها قادرة على حمل
الرؤوس النووية(.)2
يف صعيد مشابه ،تستغل إيران ورقة الالجئني األفغان
للضغط على نظرائها األوروبيني ،ولكســـب امتي�ازات
تفاوضيـــة ،يف ضـــوء اهتمـــام العالـــم أجمـــع بالوضع يف
أفغانستان منذ انسحاب الواليات املتحدة األمريكية
منها وســـيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول،
وحتاول إيران انتقاد املوقف األورويب من مسألة الالجئني،

وهو ما ظهر ً
جليا خالل مشـــاركة سفري إيران لدى بلجيكا
غالم حســـن دهقاين ،يف نـــدوة افرتاضية أقامها املركز
الدويل لتطوير سياســـات الهجرة ( ،)ICMPDانتقد فيها
سياســـات الغرب يف مضمار الهجرة ،وألقـــى اللوم على
اجلانب األورويب؛ إلغالقه األبواب أمام الالجئني(.)3
َّ
باملجمل ،تظهر حدة اخلطاب اإليراين يف جنب�ات ردود
ّ
والســـيما يف مقابلتها
الفعـــل اإلعالمية والدبلوماســـية،
ســـواء يف حيّ
ً
لضغـــوط أوروبا ،بما تملكـــه مـــن أوراق،
االســـتهجان الدبلومايس ،أو التن�ديد بالقصور السيايس
لدى الرتويكا األوروبي�ة ،أو باملناكفة باســـتغالل قضايا
الالجئني األفغان .لكن اجلانـــب اإليراين يعـــي أهمية

((( وكالة ارنا ،هشدار ایران درباره استفاده از سازوکارهای حقوقی درپرونده دیپلمات ایراین 05( ،مايو 2021م) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3fIau54 ،
(2) “France Calls Iran’s Space Launch ‘Regrettable’ Amid Nuclear Deal Talk,” VOA, 31 Dec, 2021, Accessed: 02 Jan, 2022, https://bit.ly/3ePSa9d
((( وكالة إسنا ،سفیـر ایـران در بلژیـک :کشورهای غریب مسئولیت خود را در قبال افغانستان اجنام دهند ۲۷( ،مهر ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 02 :ين�اير 2022مhttps://bit.ly/3k8MhqI ،
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اقتصادها من احلضيض الذي وصل إليه ،وكسر العزلة
ُ
الدوليـــة املفروضة عليهـــا ،يت َّمان عرب مســـار التفاوض،
ً
خصوصـــا مع أطراف االتفـــاق النـــووي الغربيـــ�ة .وإذا
كانت أوروبا تمارس سياسة الشد واجلذب مع إيران،
َّ
فإن طهران تستخدم ما ُيت�اح لها من أوراق؛ كي تكسب
مزيات تفاوضية من األطراف الغربي�ة ،وأبرز أوراقها بال
شك زيادة مستويات ختصيب اليورانيوم إىل نسب غري
مسبوقة تصل حىت .%60
مع كرثة بي�انات التن�ديد األورويب إزاء التجاوزات النووية
اإليراني�ة ،لطالما ردت إيران بالتهكم والســـخرية وإلقاء
اللوم على الدول األوروبي�ة ،بذريعة عدم إيفائها بالزتاماتها
كطرف ضامن يف االتفاق ،ومن ذلك فشلها يف تفعيل آلية
َّ
«إنستيكس» المالية ،على الرغم من أن أسباب فشل
اآللية يعود يف جزء منها إىل ّ
تنطع إيران ،ورفضها االنضمام
ُ
تستهجن إيران املحاكمات
ملجموعة العمل المايل .وكذا
الواقعة يف أوروبا على مسؤولني دبلوماسيني أو مسؤولني
ســـابقني يف النظـــام اإليراين ،وأبرز مواقفها كان احتجاج
سفارتها يف بروكسل ضد محاكمة أسد هللا أسدي ،بذريعة
انتهاك القضاء البلجيكي للقانون الدويل واتفاقية فيين�ا
ً
َّ
1961م حبجة أن أسدي يمتلك حصانة دبلوماسية(.)1
ُّ
جهة أخرى ،ال تكف إيـــران عن التلويـــح باتب�اع
من ٍ
ً
سياســـة «االجتاه شرقا»؛ بغرض إبداء عدم االكرتاث
َّ
َّ
بالغرب ،رغـــم أن هذه السياســـة قـــد ال تتحقق ،يف ظل
استمرار العقوبات األمريكية .وتســـتمر إيران يف إجراء
ّ
التجارب الصاروخية املستفزة للعالم ،وللجانب األورويب

ّ
جدول ( :)2التب�ادل التجاري بني دول االحتاد األورويب وإيران من ين�اير حت أكتوبر 2021م
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اإلبقاء على قناة االتصال مع القـــارة األوروبي�ة ،وضرورة
ّ
االخنراط يف املفاوضات النووية؛ كي يتسن له انتشال
اقتصاده من مســـتوياته الدني�ا الراهنة .ويف هذا الصدد،
ُ
خنتـــم يف اجلدول التـــايل بإحصائي�ات التبـــ�ادل التجاري
بني الطرفني ،خالل األشـــهر العشـــرة األوىل من 2021م،
حسب الوارد على منصة «فاين�انشال تريبيون»(.)1
خامتة :انفراجة جزئية مشروطة
بإحياء االتفاق النووي
اجلانب األورويب يف العموم يمارس ذات النهج السيايس
َ
املعتاد ،منذ سنني مع إيران ،والقائم على ركزيت العصا
واجلـــزرةً ،
حرصا منـــه على احتواء املخاطـــر الناجمة عن
برنامج إيران النووي ،وكذا برنامجها الصارويخ الباليسيت،
وللحيلولـــة دون ارتمـــاء طهـــران يف أحضـــان روســـيا أو
ً
وتطلعا إلحياء االتفـــاق النووي املوقع يف 2015م،
الصني،
بغية االســـتئث�ار من جديد بفرص االســـتثمار واملشاريع
االقتصادية يف إيران .وعلى اجلانب املقابل ،تدرك طهران
حاجتها لألطراف األوروبي�ة؛ لكســـر العزلـــة الدولية
ُ
تضمن
املفروضـــة عليها ،ومن أجل الوصول إىل تســـوية
لها رفع العقوبات األمريكية ،كي تنتشـــل اقتصادها من
التدهور احلاد الذي وصل إليه ،وتضمن ســـرورة نظامها
السيايس دون تكالب الظروف الداخلية والدولية ضده.
َْ
اجلانبي األورويب واإليراين مشروطة
آفاق العالقة بني
بمـــآل املباحثات النوويـــة اجلارية يف فيينـــ�ا ،وحيتمل أن
ُ
ْ
مســـارين؛ ّ
األول:
تفيض تلك املباحثات إىل واحـــد من
انفراجة سياســـية َّ
مبني�ة علـــى صيغة مرضية ألطراف

االتفاق جميعهم ،واآلخر :أن تبقى مســـارات التفاوض
ّ
بذات التعقيد؛ مـــا حيت ُم على األطـــراف الغربي�ة جتربة
ِخيارات أخرى غري املســـار الدبلومايس .التعقيد يف الثاين
َّ
َّ
ُي َ
نســـب إىل عدة تشـــابكات ،أهمها :أن أولوية أوروبا
تذهـــب لبحث تطـــور الربنامـــج الصارويخ الباليســـي
لدى إيران ،لكنها تعلم احلاجـــة امللحة لتحييـــ�د أخطار
الربنامج النووي ابت ً
�داء ،وتأمل أن يتم البن�اء على االتفاق؛
ليشمل ،من َّثم ،اجلوانب اإليراني�ة األخرى املزعزعة ألمن
اإلقليـــم .وعلى مســـتوى مقارب ،حتفل أوروبـــا بتحقيق
املكاســـب االقتصادية ،يف حالة رفع الواليات املتحدة
َّ َّ
ًّ
تدريجيـــا ،إل أن إيران ال
لعقوباتها املفروضـــة على إيران
تب�دو شـــديدة احلرص على تســـليم أوروبا ما تصبو إليه
من ثمـــار اقتصادية ،فمتطلبات الســـوق اإليراين غدت
أعقد ِم َّما كانت عليه يف 2015م .من جهة إيران ،يعتلي
ُســـلم األولويات لديها طلـــب احلصول على ضمانات
ً
بعدم انسحاب الواليات املتحدة مجددا من االتفاق؛ ما
ينعكس على استمرارية مشاريعها الصناعية وحيوية
قطاعاتها المالية واالقتصادية والعسكريةً ،
تبعا لذلك
الطارئ.
على أية حال ،أولويات الطرفني بالنسبة ألهدافهما
َّ
اإلسرتاتيجية مع الوضع السيايس القائم ،تعين أن ِامللف
النووي هو ملتقى االهتمـــام األول واحليوي ،يأيت بعده يف
املزنلة برنامج الصواريخ الباليستي�ة ،ومن َّثم ،العقوبات
ً
وأخـــرا تدخالتها
االقتصاديـــة املفروضة علـــى طهران،
املزعزعة لألمن يف املنطقة.

(1) “Iran’s Transactions With EU Rises 5% to €3.8 Billion in 10 Months,” Financial Tribune, 31 Dec, 2021, Accessed: 02 Jan, 2022,
https://bit.ly/3FWdYvy
www.rasanah-iiis.org
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تقريــر

مستقبل «الناتو»
ومشروع «االستقالل
اإلستراتيجي»
األوروبي
َ
ُينظر ملشروع «االســـتقالل اإلسرتاتييج» ،الذي
َّ
طرحته فرنســـا ،مـــن زوايا مختلفة يف شـــى دول
َّ
االحتـــاد األورويب ،إذ ترى باريس أن هذا املشـــروع
حول االحتـــاد األورويب من َّ
ســـي ِّ
ُ
قـــوة اقتصادية إىل
ّ
مســـتقل عن الواليات
العب جيوســـيايس دويل
ِ
حظيت هذه الفكرة بشـــعبي�ة يف
املتحـــدة .وقد ِ
أوروبـــا ،ال ّ
ســـيما خالل عهد الرئيس األمريكي
َّ
دونالد ترامب (2017م حت بداية 2021م) ،حيث
لم ُ
تكن التبعيـــة األوروبي�ة املتن�امية لواشـــنطن
يف ذلك احلني مرغوبـــة ،باملقارنة بعهـــد الرئيس
األسبق باراك أوباما (2009م2017-م)ُ .
سين�اقش
ِّ
هذا التقرير حجم العوائق والتحديات اليت تقف
ُ
ُّ
أمـــام حتقق املشـــروع ،وفرص جناح هذا املشـــروع
الفرنـــي للوصـــول إىل أن تكـــون أوروبـــا ً
العبا
لًّ
جيوسياسيا ً
ً
مستق عن الواليات املتحدة.
دوليا
ِ
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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ـكاس علـ ــى تأطير
شــــهد عـ ــام 2021م تغييـ ــرات سياسـ ــية ،كان لها انعـ ـ ٌ
العالقـ ــات الصينية-اإليرانيـ ــة ،متثَّلت في فوز إبراهيم رئيسـ ــي برئاسـ ــة
«متشد ًدا» ،ويسعى إلى متتني العالقات
نهجا
ِّ
اجلمهورية ،ويتبنَّى رئيسي ً
ً
إضافة لذلك ،قرار احلزب الشيوعي الصيني ،باستمرار
باجتاه الشـ ــرق.
الرئيس الصيني شـ ــي جني بينغ ،في منصبه لفترة رئاسـ ــية ثالثة ،وهو
َ
وقوف بالده مع إيران .كما شـ ــهد العام فو َز الرئيس األمريكي
الذي أكَّ د
جو بايدن ،الذي تواجه إدارته معضل َة السعي إلى إعادة طهران لالتفاق
النـ ــووي 2015م ،ولكـ ــن تصـ ـ ُّـر إيران علـ ــى رفع العقوبات قبـ ــل العودة إلى
ُ
وتلتف عليها مبساعدة الصني
االتفاق،
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َّ
من الواضح أن التطورات على مستوى التعاون والشراكة
يف العالقات اإليراني�ة-الصيني�ة يف عام 2020مَّ ،
مهدت
إىل االندماج والتكامل بني الدولتني ،وهو ما ّتوجته باختاذ
إجراءات عملية حنو التنسيق والتفاهم يف عام 2021م؛ ما
َّ
مسار تصاعدي ،ولكن
ُيب�دي أن العالقات اجتهت حنو
ٍ
ُ
حفاظ إيران والصني على هذه املكانة يعتمد على تأثري
كل منهما للشؤون والتفاعالت اإلقليمية والدولية.
تقدير ٍ
يف هذا ِامللف نستعرض محاور مستجدات العالقات
ُ
بني إيـــران والصنيَ ،وفق نظرة فاحصـــة وحتليلية ،تعالج
أغوار وقوف
سرب
ِ
صعود العالقات وارتداداتها من خالل ِ
الصـــن وراء إيـــران يف خضم االتفـــاق النـــووي ،بدعمها
املباشر وغري املباشر .كما َّ
نتعرف على تعميق التعاون بني
إيران والصني من خالل «وثيقة التعاون اإلســـراتييج»،

ُّ
وانضمام إيـــران إىل «منظمة شـــنغهاي» ،وتمدد الصني
عرب «دبلوماسية الصحة»ُ .ثم ِّ
نعرج إىل املوقف الصيين
َ
من التحركات األمريكية جتاه طهران ،ودورها يف ِملفي
ِّ
ُ
النفط والعقوبات .ثم تقاطعات العالقات اإليراني�ة-
الصيني�ة ،مع عالقات الصني واململكة العربي�ة السعودية
وأفغانستان وإســـرائي�لً .
أخريا ،آفاق هذه العالقات بني
ً
إحلاحا،
إيران والصني ،مع مرور األزمة بأكرث مراحلهـــا
وإذا ما ُ
سي ِثبت البلدان قدرتهما على التكيف أو القيام
خبطوات أخرى.
ٍ
ّأو ًل :الصني وراء إيران يف خضم االتفاق النووي
َّ
ظلت الصني ُ
تتيح ً
دعما إليران منذ انسحاب الواليات
َ
وتواصل هذا
املتحدة مـــن االتفاق النـــووي عـــام 2018م

َ
الدعم يف عام 2021م ،الذي شـــهد خفض إيران الزتاماتها
بموجب االتفاق .وخالل هذا العام ،انعقدت  8جوالت
َّ
للمفاوضات حول االتفـــاق النووي ،توقفت عند اجلولة
َ
السادســـة أوان انتخاب الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس،
ُ
ثم استؤنفت بعد فوزه يف  19يونيو.
 .1الدعم الصيين املباشر
مباحثات بني املسؤولني اإليرانيني
شهد عام 2021م ،عقد
ٍ
َّ
والصينيني حـــول االتفاق النووي ،وأمـــن عليها الرئيس
َّ
الصيين يش جني بينغ يف  24مايو 2021م ،بأن بالده لطالما
ً
دعمت وستدعم االتفاق النووي وتنفيذه كامل ،بوصفه
ً
اتفاقا ً
دوليا متعدد األطراف( .)1وإزاء التحركات الصيني�ة،
َّ
تســـتطع حـــى عام 2021م،
بدا أن الواليات املتحدة ،لم
ِ

((( خربی جماران ،گفت و گوی روحاین و رییس جمهور چین در مورد واکسن ،راکتور اراک و برجام۰۳( ،خرداد ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3c7YNmn ،
www.rasanah-iiis.org
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 .2الصني ضمن «جبهة اإلجماع» حول االتفاق النووي
ً
عانت مفاوضات االتفاق النووي مزيدا من اإلخفاقات
خالل عام 2021م ،ويف هذه األثن�اء شهدت إيران ً
تقربا من
جانب الصني إذ أعلنت الدولتان باإلضافة إىل روسيا عن
«إجماع واســـع» بشأن االتفاق
توصل الدول الثالث إىل
ٍ
النووي ،ما يشري إىل نمو هذه اجلبهة املوحدة واملكونة من
الدول الثالث ضد الواليات املتحدة واالحتاد األورويب.
خـــال املفاوضـــات النووية ،حرصـــت الصني على
احلفاظ على عالقات وثيقة مع إيران من داخل مجموعة
( ،)1+4ويف اجلولـــة الســـابعة مـــن املفاوضـــات ،وهي
األوىل يف عهد رئييس ،أفادت بعثة الصني الدائمة لألمم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ،بتشديدها لتسوية

ثانيا :خطوات تعميق التعاون بني إيران والصني
ً
َّ
َّ
اتبعت الصني عـــدة وســـائل للربط الفعلـــي بينها وبني
إيران خالل عام 2021م ،والىق ذلك رغبة إيراني�ة يف وجود
ُّ
منفذ دويل يســـد حاجتهاَ ،وفق خطـــط بعيدة املدى مثل:
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ُ
ِّ
تصنيف الصني كمصدر للمواد اليت تســـهم يف بن�اء قنبلة
نووية ،إىل إيران.
مســـتويات
ومـــع مواصلتها ختصيب اليورانيوم إىل
ٍ
عاليـــة ،وزيادة عدد أجهزة الطرد املركـــزي ،وغريها من
اإلجراءاتَّ ،قيدت إيران نشـــاطات املراقبني من الوكالة
َّ
الدوليـــة للطاقة الذرية ،ولم تتمكن من دخـــول املوقع
ٍ
هجـــوم عليه يف يونيو أدى
الذي اتهمت إســـرائي�ل بتنفيذ
إىل تضرر كامرياتها ( .)1ويف  15ديســـمرب وافقت طهران
على استب�دال كامريات املراقبة يف كرج ،لكنها واصلت
َ
منع مفتيش الوكالة الدولية من مشاهدة الفيديو الذي
تصوره تلك الكامريات(.)2

ُ
القضية النووية اإليراني�ة( .)3ثم انطلقت اجلولة الثامنة
من محادثات فيين�ا حول االتفاق النووي يف  27ديســـمرب،
وبينمـــا رفضـــت طهـــران مناقشـــة ّ
أي الزتامات خارج
االتفاق ،دعتها الـــدول األوروبي�ة إلحراز ٍ
تقدم ســـريع يف
القضايا العالقة( ،)4بينما َّ
تمسكت برفع العقوبات قبل
وقف نشاطاتها النووية.

«وثيقة التعاون اإلسرتاتييج» ،وانضمامها إىل «منظمة
شـــنغهاي» ،وقريب�ة املدى مثل :احلاجـــة ّ
اآلني�ة إىل توفري
ّ
لقاح ملكافحة تفش فريوس كورونا.
ِّ
 .1الوثيقة« ..متعددة الطبقات»
َّ
وقعـــت إيـــران والصـــن ،علـــى «وثيقـــة التعـــاون
اإلســـراتييج» ومدتهـــا ً 25
عامـــا يف  27مـــارس 2021م،
ً
ُ
واليت تغطي مجموعة متنوعة من األنشـــطة االقتصادية
والعالقات األمني�ة ،وصفها املتحدث باســـم اخلارجية
َّ
ّ
اإليراني�ة ،ســـعيد خطيب زاده ،بأنهـــا «عميقة ومتعددة
َّ
الطبقات وكاملة» .تعتقد طهران أن هذه االتفاقية قد
ُ ّ
تمكنها من االصطفاف يف مواجهة النفوذ األمريكي يف
ً
الشرق األوسط ،ووسيلة لتخفيف الضغط اخلانق على
َّ
اقتصادها بسبب العقوبات( .)5بي�د أن تقدير أهمية هذه
ُ ِّ
ٌ
ً
االتفاقيـــة ُمبالغ فيه ،إذ ُيمكنها أن توفر إليـــران رصيدا
ًّ
سياسيا يف مواجهة الضغط األمريكي ،ولكن بكني
َّ
ً
حســـب ما هو معروف عنها َّتتبع ً
حـــذرا وتتجنب
نهجا
لَّ
َّ
التعهدات ُ
الملزمة .وعليه ،فإنهـــا ربما لن تميض فيها إ
لَّ
بما خيـــدم مصاحلها على أ تتعارض مع مصاحلها ودول
اخلليج العريب(.)6
 .2االنضمام إىل مربع القوة يف «منظمة شنغهاي»
بانضمامهـــا إىل «منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون» يف 16
سبتمرب ،تكون إيران قد أصبحت العضو التاسع الدائم

Rasanah

((( فرانس  ،24استئن�اف املفاوضات الدولية حول امللف النووي اإليراين يف فيين�ا وطهران مصممة على التوصل إىل اتفاق 28( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FnXv2U ،
((( Steven Erlanger, Iran Agrees to Replace Cameras at Nuclear Site but Blocks Images, (Dec. 15, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021. https://nyti.ms/3z9BRxh
((( وكالة إرنا ،مفاوضات فيين�ا..استئن�اف عمل اخلرباء بشأن رفع احلظر عن ايران 30( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 05 :ديسمرب 2021م.https://bit.ly/3EgBMJZ .
((( اجلزيرة نت ،انطالق اجلولة الثامنة من مفاوضات فيين�ا ..إيران ترفض أي الزتامات خارج االتفاق النووي وأوروبا تدعو لتسريع وترية التفاوض 27( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021م.https://bit.ly/3qzP1Q9 .
((( خربگزاری جمهوری اسالیم ،آمریکا دیگر از حتریم ایران سود نیمبرد ۱۸( ،آذر ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GtGy7C ،
((( Saikal, Amin, Iran–China Strategic Agreement Could be a Game-Changer, The Strategist, Australian Strategic Policy Institute, (March 29, 2021), Accessed on: Nov. 22, 2021. https://bit.ly/3pvNQly
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يف املنظمة ،إىل جانب قوى اقتصاديـــة أخرى هي الصني
والهند وروسيا .قد تغتنم إيران الفرصة لتوليد املزيد من
ِّ
النفوذ بزيادة اعتمادها على الشرق ،ولكن لن ُيمكنها
هذا االنضمام من كســـر العقوبات( )1ملساحتها الضيقة
ً
خصوصا الصني
يف املناورة داخل كتلة الدول الثالث،
اليت تســـعى لتحقيق مصاحلها اجليوسياسية من خالل
املنظمة(.)2
ُّ
 .3تمدد الصني عرب «دبلوماسية الصحة»
وجـــه خاص باملســـاعدة الصيني�ة يف
احتفـــت إيران على
ٍ
َّ
توفري لقاح كورونـــا ،فقد لبت الصني هذه احلاجة إليران
الـــي ّ
حولت إدارة الوبـــاء من بريوقراطيـــة صحية مهني�ة
إىل أجنـــدات سياســـية بدعـــوى مقاطعة املســـاعدات
لقـــاح محلي .ويف فرباير 2021م وصلت
الغربي�ة وتصنيع
ٍ
حنو  250ألف جرعة من اللقاح الصيين( .)3كما وصلت
يف  15أبريـــل حوايل  400ألف جرعـــة مهداة من الصليب
األحمر الصيين(ُ ،)4
ويمكن إدراج هذه املساعدات باعتماد
الصني يف إدارة عالقتها الدولية على إسرتاتيجية «القوة
الناعمـــة» ،وقد وصفت قوى دولية تقديم الصني للقاح
ُّ
ًّ
جيوسياســـيا حتت غطاء
إىل إيـــران ،برغبتهـــا يف التمـــدد
«دبلوماسية اللقاح»(.)5

ً
ثالثا :املوقف الصيني مــــن التحركات األمريكية
جتاه طهران
َّ
احتلـــت إيران والصني ،باإلضافة إىل كوريا الشـــمالية
َ
وأفغانســـتان،
مواقع مهمـــة يف اخلطاب األول للرئيس

األمريكي جو بايدن أمام جلســـة مشرتكة بالكوجنرس،
ّ
وذلك بعد مـــرور  100يـــوم على توليـــه منصبه بالبيت
األبيـــض يف  20ين�اير 2021م( .)6تقع إيران يف منطقة جعل
َ
املحور الرئيس لسياسته
فيها بايدن التن�افس مع الصني
َّ
اخلارجية ،ما أثـــر يف إدارة إيران بالتعاون مع الصني ِمللفي
ِّ
النفط والعقوبات.
ِّ
 .1إسرتاتيجية النفط
َّ
خصصـــت الصـــن مـــا يقـــرب مـــن  400مليـــار دوالر
ِّ
يف اســـتثمارات لتطويـــر صناعـــة النفـــط والغـــاز
والبرتوكيماويات يف إيران وحتســـن النقل الربي يف البالد
مقابل أســـعار مخفضـــة ومضمونة للطاقـــة والتعاون يف
«مبادرة احلـــزام والطريـــق» .ويف  22يوليو أعلنت إيران
عن بدء تشـــغيل مين�اء جاســـك على حبر عمـــان ،ويتيح
ِّ
تصدير النفط من هـــذا املين�اء إليران ،االبتعاد عن مضيق
ّ
هرمز املحوري يف املنطقة( .)7كما ركزت على توسيع مطار
ً
تشابهار ،الذي من شأنه أن ُيضيف قدرة جوية إىل املطار

البحري القريب ،وتعزتم الصني إنشـــاء مركز ُّ
تنصت
إقلييم ،من شـــأنه أن يســـمح لها باعرتاض اإلشارات يف
نطـــاق يبلغ حـــوايل  3000ميـــل ،الذي يقـــع ضمنها املقر
األمايم للقيادة املركزية األمريكية يف قطر(.)8
 .2ظالل العقوبات على الصني
ّ
اســـتهلت الواليات املتحدة عام 2021م ،بعقوبات منها
ُ
ما هو خاص بتهم إرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان،
ٌ
َّ
ومنها مـــا تعتقـــد الواليات املتحـــدة ،أن الصني طرف
بشـــكل مباشر أو غري مباشر .أبرز تلك العقوبات ما
فيها
ٍ
ُ
َّ
فرضت على مؤسسات تابعة للمرشد علي خامنيئ يف 13
ين�ايـــر ،وأخرى على منظمة الصناعات البحرية واجلوية
وكيانات أخرى ُمرتبطة بالشـــحن
والطريان اإليراني�ة،
ٍ
وعقوبات على
البحـــري وصناعـــة الصلب يف  15ين�ايـــر،
ٍ
ِّ
َّ
مؤسســـات وأشـــخاص بتهمة تهريب النفـــط لصالح
ُ
«احلرس الثوري» .ثم أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية
َ
عقوبات على برنامج إيران للطائرات
يف  29أكتوبر ،فرض
ٍ
ٌ
وأفـــراد مرتبطني بـــه ،بينهـــم قادة بـــارزون يف
املســـرة،
ٍ
()9
«احلرس الثوري» اإليراين .
وظلت الصني تنتقد العقوبات األمريكية على إيران،
ً
خصوصا اليت تدخل فيها الصني كطرف ثالث ،إذ دعت
الواليات املتحدة إىل إلغاء جميع العقوبات اليت فرضتها

((( خربگزاری جمهوری اسالیم ،آمریکا دیگر از حتریم ایران سود نیمبرد.
((( Omid Shokri, Iran’s Full Membership in the SCO: A Win-Win Game?, (Sep. 21, 2021), Accessed on: Nov. 23, 2021. https://bit.ly/3hVjapC
((( خربگزاری جمهوری اسالیم ،سومین محموله واکسن روسی کرونا حتویل سفارت ایران شد ۱۴( ،اسفند ۱۳۹۹ه.ش) ،تاريخ االطالع 15 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3c0bT43 ،
((( خربگزاری تسنيم ۴۰۰،هزار دوز واکسن چینی کرونا وارد کشور شد ۲۶( ،فروردين ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 22 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3gcKr6Y ،
((( سكاي نيوز عربي�ة ،ب«دبلوماسية اللقاح» ..انتصار صيين يف الفناء اخللفي ألمريكا 23( ،يونيو 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/3EDY5Zm ،
((( يس إن إن ،من الصني إىل إيران ..أبرز ما جاء بأول خطاب لبايدن أمام الكوجنرس 29( ،أبريل 2021م) ،تاريخ االطالع 21 :نوفمرب 2021مhttps://cnn.it/3mrkDGj ،
(7) 记 者高 文成 王守宝, 伊朗启用绕过霍尔木兹海峡的新输油管道, 新华社, (2021 年 7 月 22 日), Accessed on: Nov. 25, 2021. https://bit.ly/32RtD0r
(8) Jamsheed K. Choksy and Carol E. B. Choksy, China and Russia Have Iran’s Back, (Nov. 17, 2020), Accessed on: Nov. 30, 2021. https://fam.ag/32QfWiz
((( اجلزيرة نت (يوتيوب) ،تعرف على حزمة العقوبات األمريكية على إيران يف عام 2021م  29( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qFLRKC ،
www.rasanah-iiis.org
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رابعا :تقاطعات العالقات اإليرانية – الصينية يف
ً
الشرق األوسط
ٌ
أدت أحـــداث عديدة يف عـــام 2021م إىل ظهـــور تقاطع
عالقات الصـــن مـــع إيـــران ،بعالقاتها مـــع دول ِّ
مهمة
ُ ُ
ًّ
ويمكـــن أن تلقي
جيوسياســـيا يف الشـــرق األوســـط،

بظاللها على العديد من املشكالت اإلقليمية والدولية.
وإزاء عالقات الصني مع اململكة العربي�ة الســـعودية،
ّ ً
وأفغانستان ،وإســـرائي�لَّ ،تتبع إيران ً
نهجا متشددا يفتقر
َّ
إىل املرونـــة الدبلوماســـية ،والذي يتمثـــل يف عدم القبول
ُ
دول تن�اصبها إيران العداء ،أو
بإقامة الصني
ٍ
عالقات مع ٍ
َّ
لم تصل معها إىل درجـــة من الوفاق ،بينما تتحمل الصني
ِّ
بشكل ال ُيؤثر
رد فعل إيران وانتقادها لها بهذا اخلصوص
ٍ
على مصاحلها مع الطرفني.
 .1انعكاس عالقات اململكة العربي�ة السعودية مع الصني
على إيران
ٌ
ُّ
مـــع نهايات عام 2021م بـــدأت انتب�اهة تدب يف أواصر
َّ
إيران ،بأن اململكة العربي�ة الســـعودية ،ال تـــزال املصدر
ِّ
الرئيـــس لواردات النفـــط اخلام للصـــن ،وبدأت إيران
َّ
َّ
باإلشارة إىل أن عالقاتها مع الصني تت�أثر بعالقات األخرية
ُ ِّ
مع السعودية( ،)2وإذا اســـتب�دلت الصني النفط اإليراين

 .2املمر الصيين حنو أفغانستان
ُّ
ُيعد املمر االقتصادي الصيين-الباكستاين ضمن «وثيقة
ً
جـــزءا من مبـــادرة «حزام واحد
التعاون اإلســـراتييج»،
طريـــق واحـــد» ،اليت تأمـــل الصني يف أن توســـع نطاقها
ليشـــمل أفغانســـتان وروســـيا ،والهدف من ذلك ،هو
خلق ّ
ممر نفـــوذ اقتصادي جيوســـيايس ،وعلى الرغم من
احتفاء الصني باالنسحاب األمريكي كفرصة لالخنراط
ٌ
لَّ َّ
ًّ
اقتصاديا مع أفغانستان ،إ أنها قلقة من أن يمتد تهديد
طالبان إىل باكستان وآسيا الوسطى ،وهي املنطقة اليت
استثمرت فيها الصني بكثافة ،وســـعت فيها إىل بن�اء
ُ ُ
يمكن أن تبطيء بكني من استثماراتها
التحالفات .لذلك
ّ
ُ
يف مجال ُ
البىن التحتي�ة ،ما يؤثر على املشـــاريع المرتبطة
بها يف إيران(.)4
 .3التهديد الوشيك لعالقات الصني وإسرائي�ل
ً
نظرا لعالقات إسرائي�ل االقتصادية الواسعة مع الصني،
مـــا زال من غري الواضح إمكانيـــ�ة تعامل إســـرائي�ل إزاء

خامتة :مسار العالقات اإليرانية-الصينية خالل
عام 2021م

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

يف تن�اقض مع االتفاق املربم عام 2015م حول برنامج إيران
النووي ،بما يف ذلك اإلجراءات ضدها(.)1

َّ ُ ً
ِّ
بالنفط الســـعودي ،فإن ظروفـــا صعبة تنتظر عائدات
إيران من العملة األجنبي�ة .وأشارت تقارير بي�انات غرفة
َّ
التجـــارة اإليراني�ة إىل أنه يف األشـــهر الثمانيـــ�ة األوىل من
ِّ
2021م ،اخنفض معدل مبيعات النفط اإليراين إىل الصني
ِّ
نمو كبري يف حجم مبيعات النفط الســـعودي إىل
مقابل ٍ
الصني(.)3

ً
عالقات الصني مع إيـــران ،وخاصة االجتـــاه النائش عن
تعزيز التعاون العســـكري واألمين واالســـتخبارايت(،)5
وتعمل إســـرائي�ل على جعل حوارها مع الواليات املتحدة
ً
ُمتسقا مع ُسلم أولويات واشـــنطن اجلديد ،والذي تأيت
الصني على رأســـه وترتاجع فيه منطقة الشرق األوسط؛
ً
وبذلك ُتضيف عالقات إيـــران والصني ً
حتديـــا معقدا
ُ ِّ
ً
تقاطعا بني تهديدها
لسياســـة إســـرائي�ل ،كونها تمثل
للواليات املتحدة وإلسرائي�ل ً
معا(.)6

من خالل استعراض مسار العالقات اإليراني�ة-الصيني�ة
ُ
وقش من محاورُ ،يمكن
خالل عام 2021م ،ويف ضوء ما ن ِ
ً ً
َّ
بعدد
الوصول إىل أن عام 2022م ،ســـيكون حافل أيضا ٍ
ُ
من مستجدات العالقة بني البلدين ،ويستن�د ذلك إىل
ُ
ُ
ّ
التصورات اليت تفرضها طبيعة هذه العالقات،
جملة من
ٍ
ٌ
ومتغريات جديدة باإلضافة إىل انعكاســـاتها الداخلية
واإلقليمية والدولية.
َّ
ُ
تدور أغلب التكهنات ،بأن فريق التفاوض اإليراين
ُ
ً
يستهلك مزيدا من الوقت ،من أجل حتقيق مكاسب
ً
للعودة إىل
سياســـية ،بدل من طرح خطة إيرانيـــ�ة واقعية
ِ
االمتث�ال ِلـ «خطة العمل الشاملة املشرتكة».
ٌ
وهناك توقعات بأن يكون هناك الكثري من األعمال
املشرتكة بني إيران والصني بمجال الصناعة النووية يف
Rasanah

((( روسيا اليوم ،الصني تدعو الواليات املتحدة لرفع جميع العقوبات اليت تتن�اقض مع االتفاق النووي مع إيران 29( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 03 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3mLYl29 ،
((( وكالة أنب�اء أيسنا ،یک استاد دانشگاه :روابط ما با چین حتت تاثیر روابط چین وعربستان قرار گرفته است ۰۹( ،مرداد  ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3igxs4G ،
((( صحيفة همديل ،خربها از جایگزینی نفت ایران توسط عربستان در بازارهای جهاین حکایت دارد دوئل نفتی تهران و ریاض ۰۳( ،آبان  ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 29 :نوفمرب 2021مhttps://bit.ly/2ZkiYdC .
(4) Ken Moritsugu, Risk and instability: Afghanistan seen as weak link for China’s Belt and Road Initiative, Sydney Morning Herald, (August 23, 2021), Accessed on: Dec. 29, 2021. https://bit.ly/3B7rXMl
((( תיק דבקה ,סין תציב למעלה מ 5,000-חיילים ותבנה בסיסים צבאיים סיניים באיראן .מפגינים בערים מרכזיות איראניות' :אנחנו לא למכירה' ( 3אפר ،) 2021تاريخ االطالع 29 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3dBN0wf ،
((( אסף אוריון ,יחסי סין-איראן  -שותפות אסטרטגית בע''מ :עיקרי מסקנות והמלצות לישראל  ,המכון למחקרי ביטחון לאומי של ישראל 29 ( ,במארס  ,)2021تاريخ االطالع 29 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3ws310A ،
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ُ
تسليط
«وثيقة التعاون اإلسرتاتييج» ،لن ُيعيقها سوى
الضـــوء على مدى الزتام الصني بقيود مـــا بعد االتفاقية،
باإلضافة إىل الضغط لوصول الوكالـــة الدولية للطاقة
الذرية إىل املعدات ومواقع املنشآت النووية.
ُ
مهما كانت أهداف إيران مـــن عضويتها يف «منظمة
ُّ
شـــنغهاي للتعـــاون» ،ســـتظل ُح ّريتها يف املنـــاورة داخل
ً
ُ
ٍّ
الكتلة ُمقيدة إىل حد ما؛ بسبب التهديدات اليت تشكلها
َّ
العقوبات عليها ،باإلضافة إىل أن موسكو وبكني تسعيان
لتحقيق مصاحلهما اجليوسياســـية من خـــال املنظمة
بالرتكزي علـــى التهديدات األمنيـــ�ة ،وبدخـــول الصني
مجال «دبلوماسية اللقاح» إىل جانب الواليات املتحدة
َّ
فإنه ُيمكن ُ
إدراج هذه ُ
المساعدات يف اعتماد
وروسيا،
الصني بإدارة عالقتها مع الدول على إسرتاتيجية «القوة
الناعمة» و«دبلوماسية الصحة».
إذا َّتم إحيـــاء االتفاق النووي لعام 2015م ،سيســـمحُ
ً
لطهران باستئن�اف بيع نفطها علنا ،وعندها لن تكون إيران

ً
حباجة إىل الصني ،وتنتهي َوفقا لذلك املـــزة التفضيلية
ِّ
للصني ،والســـعر التفضيلي الذي تقدمه لهـــا إيران .قد
تتغاىض أمريكا عن تشديد العقوبات على إيران ،يف حال
َ
استطاعت واشنطن جتني�د بكني للضغط على طهران،
ٌ ً
ولكن سيكون لذلك ثمن أيضا ،هو ختفيف حدة الضغط

تقريــر

اقــرأ أيضً ــا

إيران والصني يف ّ
األمريكية
ظل العقوبات
َّ

ِّ
ّ
األمريكي دونالد ترامب ،إذ
أصبحت الصني ،ال روســـيا ،تشكل شـــريان احلياة إليران يف عهد الرئيس
ازدهـــر التب�ادل التجـــاري دون انقطاع بني البلدين ليصـــل إىل  48مليار دوالر يف عام  ،2018وعندما غادرت
شركة «توتال» الفرنسية العمالقة يف مجال الطاقة ،حقل غاز بارس اجلنويب البحري خشية العقوبات
َّ
األمريكية ،سارعت شركة البرتول الوطني�ة الصيني�ة إىل إبداء اهتمامها بشراء  %50.1من هذا املشروع ،ولو
لم تمنح واشنطن الهند استثن�اء من العقوبات ،فربما كان مين�اء تشاباهار االسرتاتييج اآلن يف حوزة بكني...
املزيد على www.rasanah-iiis.org

www.rasanah-iiis.org

عليها يف ِملفات تايوان والتبت وهونغ كونغ واألويغور
وحبر الصني اجلنويب.
َّ
ِّ
تقاطعات إقليمية
وبمـــا أن إدارة العالقات يف ظـــل
ٍ
ً ً َ
أمرا بالغ الصعوبة ،بالنسبة إليران
ســـوف تكون أيضا
بَّ
اليت حشدت جهودها حنو هذا املسار ،ولكنها ع ت عما
ُ
ُ
تتوقعه من الصـــن ،بتعاونها مع اململكة العربي�ة
لم تكن
احلذر يف عالقاتها
السعودية؛ باإلضافة إىل سعي الصني ِ
مع أفغانســـتان ،وتشابك عالقاتها مع إســـرائي�ل ،األمر
ً
ُ
جيعل تفاؤلها محدودا.
الذي
ً
ربما يكون السين�اريو األكرث ترجيحا للعالقات بني
َّ
البلديـــن يف عـــام 2022م ،أنه بإمكان الصني الذهاب
قدرات اقتصادية وتكنولوجية
يف اجتاه تمليك إيـــران
ٍ
ُ
كقوة
وعسكرية من خالل االستثمار ،وتسهيل صعودها
ٍ
إقليميـــة ،مقابل تقديم موطـــئ ٍ
قدم للصني يف الشـــرق
َّ
ُ
يكبح هذا التوجه عوامل عدة ،أهمها:
األوســـط ،ولكن
ً َّ
َ
ّأول :أن الصني لن ختتار حتدي الواليات املتحدة يف الشرق
األوســـط ،مع مســـارح املواجهة املنصوبـــة ُ
بينهما يف حبر
الصني اجلنويب وتايوان والتبت.
َّ
ًّ
ثانيـــ�ا :أن رعايـــة إيـــران للجماعـــات اإلرهابيـــ�ة مثل
«منظمة حماس» و«احلوثيني» و«احلشد الشعيب»،
ُ
ً
ِّ
ِّ
املتفرقـــة يف املنطقـــة تشـــكل تهديـــدا
وميليشـــياتها
ُ
َ
ِّ
لالســـتثمارات الصيني�ة ،وتعرض ارتب�اط اســـم الصني
ملوجات من النقد الرسيم والشعيب يف هذه الدول،
بإيران
ٍ
باإلضافة إىل النقد العاليم.
ً
ًّ
إذن لن يكون هناك حتديا مفتوحا من جانب الصني،
َّ
وإنما حبسابات املصالح وموازنات ديمومتها ،وقد ذهبت
َ
َّ
يف هذا االجتاه بالقدر الذي لفت إيـــران إىل القول ،إنها لم
ُ
ُ
َ
تعاون مع اململكة العربي�ة
إنشاء
تتوقع من الصني
تكن
ٍ
الصواريخ الباليستي�ة.
مجال
السعودية يف
ِ
ِ
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ذهبت ٌّ
كل مـ ــن روسـ ــيا وإيران فـ ــي عـ ــام 2020م إلى توطيـ ــد عالقتهما
ُ
الثنائيـ ــة ،وال س ـ ـ َّيما أنَّ عداءهمـ ــا جتـ ــا َه الواليـ ــات املتحـ ــدة كان قاعـ ــد ًة
مشتركة لتعزيز التعاون ُ
ومتعددة
الثنائي من خالل املنظمات اإلقليمية
ّ
األطراف ،وكان االنسـ ــحاب األمريكي مـ ــن املنطقة والتطورات الداخلية
في سوريا وأفغانستان من املجاالت الرئيسة للتعاون اإليراني-الروسي،
ومع ذلك ،ظ َّلت تفاعالتهما في القوقاز متوتر ًة في 2021م
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ُ
ويعكس دعم روســـيا لعضوية طهران ومشـــاركتها
ّ
النشـــطة يف املنظمات اإلقليمية واحلكومية-الدولية يف
2021م مثل منظمة شـــنغهاي للتعـــاون ( )SCOومنظمة
التعـــاون االقتصـــادي ( ،)ECOاالعتب�ارات االقتصادية
والسياسية املتقاربة بني البلدين ،واستعراض االتفاقات
الســـابقة ومناقشـــة احتمالية إبـــرام اتفاقيات جديدة
.هذا اجلزء من التقرير اإلســـراتييج الســـنوي ُ
سين�اقش
العالقـــات اإليراني�ة-الروســـية بتحليل التطورات اليت
جرت على الصعيد السيايس واالقتصادي والعسكري،
باإلضافـــة إىل تســـليط الضوء علـــى املتغريات اجليو-
سياســـية يف اإلقليم ونقاط التقارب والتن�افر بني كال
البلدين خالل عام 2021م.
ّأو ًل :العالقات السياسية بني إيران وروسيا
 .1نقاط االلتقاء يف التطورات السياسية والعسكرية يف املنطقة

يف عام 2021م دعمت روســـيا ،إيـــران يف برنامجها النووي
ويف مطالبها لرفع العقوبات األمريكيـــة( ،)1ويف نوفمرب
َّ
من نفس العام عندما هددت الواليات املتحدة بمواجهة
إيران يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،انتقد الســـفري
َ
الرويس لدى الوكالة ﻣﺨﺎﺋﻴﻞ أولياﻧـﻮف اخلطوة األمريكية
ّ
بأنها تهدد إمكاني�ة إحياء االتفاق النووي(.)2
عضوية كاملة يف
ودعمت روسيا حصول إيران على
ٍ
منظمة شـــانغهاي للتعاون( ،)3ويعكس انضمـــام إيران

َ
لهذه املنظمة السياسة اخلارجية للرئيس اإليراين إبراهيم
ً
رئيـــي ِبـ«التوجه شـــرقا» اليت تضـــع تعزيز العالقات
ً
مع الصني وروســـيا أولويـــة لها يف املجاالت االقتصادية
والسياســـية والعسكرية .ومن جانبها ،ترى موسكو
ُ
َّ
َ
قوة يف وجه النفوذ
أن منظمة شانغهاي تشكل حتالف ٍ
األمريكي يف املنطقة .وال عجب يف دعم روســـيا إليران
للحصول على هـــذه العضوية ،إذا ما نظرنا إىل اخلطاب
العدايئ اإليراين جتاه الواليات املتحدة ومواقفها وســـعيها
إلبعاد واشنطن عن املنطقة.
ويف ظل التغريات يف موازين القوى بعد االنســـحاب
األمريكي من املنطقة ،تسعى روســـيا وإيران إىل تعزيز
ُ
يعكســـه تصريح
عالقاتهمـــا اإلســـراتيجية ،وهذا ما
املتحدث باســـم وزارة اخلارجية اإليراني�ة سعيد خطيب
زاده عن ني�ة البلدين لتوقيع اتفاقية شـــراكة إسرتاتيجية
باســـم «االتفاقية العامليـــة للتعاون بني إيران روســـيا»،
ً َّ
مضيفا أن كال البلدين سبق واتفقا على األهداف العامة
والبنود األولية التفاقية الشراكة(.)4
وتنظـــر روســـيا وإيـــران إىل التطـــورات الداخليـــة يف
أفغانســـتان من نفس الزاوية ،إذ يتشاركان يف مخاوفهما
ُ
وشكوكهما تاه طالبان؛ إذ دعا كال البلدين إىل تشكيل
حكومة أفغاني�ة شـــاملة ويعزتمان حمايـــة نفوذهما يف
أفغانســـتان علـــى الرغم من األزمـــة األمنيـــ�ة يف البالد.
كما تابعت روسيا وإيران عن كثب التطورات اجلارية

يف ســـوريا ،حيث ال يـــزال البلدان ُيهيمنان على املشـــهد
َّ َّ
ســـيما أن نظام بشار األسد
اجليو-سيايس يف البالد ،وال
ِّ
ُ
يعتمد على الدعم اجلوي الذي تقدمه موسكو والدعم
ّ
العسكري املكثف للحرس الثوري اإليراين يف جنوب وشرق
سوريا ،ومن املرجح أن يســـتمر التعاون اإليراين-الرويس
يف سوريا يف 2022م(.)5
 .2نقاط االختالف بني روسيا وإيران وتبعاته
يف عام 2021م ،وسط تصاعد التوترات يف جنوب القوقاز
حول اخلالفات بني إيران وأذربيجان ،دعا وزير اخلارجية
ِّ
الـــرويس إىل ضبط النفـــس وحث جميع األطراف على
ُّ
جتنب حشد القوات العسكرية والتدريب�ات االستفزازية،
وأجرت أذربيجان وتركيا مناورات عســـكرية مشرتكة يف
ٌ
سبتمرب 2021م بينما كانت التوترات آخذة يف التصاعد
بني إيران وأذربيجان.
وقت الحق من أكتوبـــر 2021م ،أجرت القوات
ويف ٍ
الربية اإليراني�ة تدريب�ات عسكرية على حدود أذربيجان
ِم َّما زاد من حدة التوترات بني البلدين .ومع مرور الوقت،
حاولت إيران أن تظهر بصورة الضامن ألمن أرميني�ا بينما
دورا ً
لعبت روسيا ً
نشطا يف نزع فتي�ل التوترات بني أرميني�ا
وأذربيجـــان .بدورها حتاول روســـيا موازنـــة عالقاتها بني
َّ
تركيا وأذربيجان وإيران وأرميني�ا ،ومع ذلك ،فإن مستقبل
هذا التوازن يتوقف على جناح صفقة ناغورنو كاراباخ،

(1)David Brennan, “U.S. Shot Itself in the Leg by Leaving Iran Nuclear Deal: Russian Diplomat”, Newsweek, December 2021,22, accessed December 2021, 17, https://bit.ly/3ErYvlu
(2)Francois Murphy, “Russia Criticizes U.S. Over Threat of Escalation with Iran at IAEA,” Reuters, November 2021, 26, accessed December 2021, 21, https://reut.rs/3sJdOUN
(3)“Russia Supports Start of Iran’s SCO Membership Process – Putin,”, TASS, September 2021,17, accessed on December 2021,22, https://bit.ly/3Fyi0tS
(4)The Economic Times, “Iran Says Ready to Sign Russia Strategic Partnership”, The Economic Times, October 2021, 11, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3z2Q8f3
(5)Dipanjan Roy Chaudhury, “Russia Favors Cooperation with India and Iran on Afghan Theatre,” The Economic Times, August 2021, 17, accessed December 2021, 20, https://bit.ly/3Hi2L8Q
www.rasanah-iiis.org
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 .3أهم الزيارات بني إيران روسيا
َّ
يف عـــام 2021م ،جـــرت عدة زيـــارات دبلوماســـية بني
تقدما ً
املســـؤولني اإليرانيني والروس وأحرز البلدان ً
كبريا
ُ
فيما يتعلق بالعديد من القضايا الثن�ائي�ة الهامةُ .يســـلط
اجلـــدول ( )1الضـــوء على أهم الزيارات الرســـمية بني
البلدين يف عام 2021م:
ثانيا :العالقات االقتصادية اإليرانية-الروسية
ً
خطوات مهمة يف عام 2021م لتعزيز
اختذت إيران وروسيا،
ٍ
ّ
ُ
العالقات التجارية بينهمـــا يف خضم املعوقات الناجمة
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والوضع اجليو-سيايس يف القوقاز وسط اخلالفات بني
إيران وإسرائي�ل وتركيا(.)1
منذ سنوات تن�افست روسيا وإيران لتعزيز نفوذهما يف
َّ َّ
سوريا ،إل أن التطورات األمني�ة والسياسية يف هذا البلد،
مزيد من نقاط االختالف بني البلدين(،)2
أفضت إىل خلق ٍ
مزيد من العقود
إذ كان كالهما يتن�افســـان للحصول على ٍ
ِّ
االقتصاديـــة يف مجاالت متعددة مثـــل التعدين والنفط
والبن�اء ،وتمكنت الشركات الروسية من احلصول على
عقود أكرث من نظرياتها اإليراني�ة .ويف عام 2021م ،شاركت
 164شـــركة إيراني�ة يف معرض دمشق بعرض منتجاتها يف
قطاعات األمن والبن�اء والبرتوكيميائي�ات( ،)3وتتعارض
خطط طهران للحصول على عقود وصفقات اقتصادية
مرحبة يف سوريا مع املصالح الروسية.

عن العقوبات األمريكية على االقتصاد اإليراين ،وكشف
الســـفري اإليراين يف روسيا كاظم جاليل عن ارتفاع صايف
قيمة الصادرات اإليراني�ة إىل روسيا من  390مليون دوالر
يف عام 2019م ،إىل  800مليـــون دوالر يف 2020م( ،)4إذ بلغ
حجم التجارة الثن�ائي�ة بني إيران وروسيا  1.168مليار دوالر
يف األشهر الســـبعة األوىل من السنة التقويمية اإليراني�ة،

ً
وذلك َوفقا للبي�انات الرســـمية من اجلمارك اإليراني�ة.
ومن بني هذا العدد اإلجمايل ،شملت  317مليون دوالر من
الصادرات اإليراني�ة إىل روسيا و 851مليون دوالر الواردات
اإليراني�ة من روسيا( .)5وحبسب املمثل التجاري لروسيا يف
َّ
إيران رستم جيجانشني ،فإن الصادرات الروسية إىل إيران
زادت بنسبة  %16وزادت نسبة الواردات الروسية من
Rasanah

(1)“Соглашение по Карабаху. Что получают и теряют стороны,” RBC, November 2020, 10, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3px1Dbu
(((Sarah Dadouch, “After Backing Assad, Iran and Russia Compete for Influence and Spoils of War,” The Washington Post, May 2021, 20, accessed December 2021, 21, https://wapo.st/3pw0HEa
(3)“Exclusive Exhibit of Iranian Products Kicks Off in Damascus,” Tehran Times , November 2021, 20, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3ewjaKt
(4)“Iran’s Export to Russia Rises 105% in 2020,” Tehran Times, March 2021, 12, accessed December 2021, 19, https://bit.ly/3ExDqpU
(5)“Iran Eyeing Expansion of Trade Ties with Russia Under EAEU Agreement,” Tehran Times, November 2021, 17, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3ExWHHE
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جدول ( :)1الزيارات الرسمية بني إيران وروسيا يف 2021م

التاريخ

املسؤولون/املمثلون

الهدف /األجندة

 26ين�اير 2021م

التقى وزير اخلارجية اإليراين السابق محمد جواد ظريف
بنظريه الرويس سريغي الفروف

مناقشة الوضع يف ناغورنو كاراباخ بعد وقف إطالق النار
يف نوفمرب 2020م ،وكذلك مناقشة تطورات املفاوضات
النووية اإليراني�ة والوضع األمين الداخلي يف سوريا،
باإلضافة إىل التطورات يف منطقة اخلليج العريب

 13أبريل 2021م

الرئيس اإليراين السابق حسن روحاين يلتقي وزير
اخلارجية الرويس سريغي الفروف

حبث التطورات اإلقليمية والتعاون يف سوريا واليمن
وأفغانستان باإلضافة إىل ُسبل تعزيز التعاون العسكري
والدفاعي

 26يوليو 2021م

التقى قائد البحرية اإليراني�ة األدمريال حسني خانزادي
ُ
بقائد القوات البحرية الروسية األدمريال نيكوالى
حبث سبل توسيع التعاون البحري بني إيران وروسيا
يفمينوف يف موسكو .وشارك يف االجتماع سفري إيران وزيادة وجود القوات البحرية اإليراني�ة والروسية يف املواقع
لدى روسيا كاظم جاليل ونائب رئيس األركان للتدريب
البحرية اإلسرتاتيجية وتب�ادل اخلربات القتالية بني
اإلسرتاتييج والبحري للبحرية اإليراني�ة وامللحق العسكري
القوات البحرية
اإليراين لدى روسيا

 16سبتمرب 2021م

التقى الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس بمسؤولني روس يف
العاصمة الطاجيكية دوشنب�ه على هامش قمة منظمة
شنغهاي للتعاون

www.rasanah-iiis.org

حبث التطورات الداخلية يف أفغانستان والتنسيق بني
طهران وموسكو يف التعامل مع طالبان
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 18أكتوبر 2021م

التقى رئيس أركان القوات املسلحة اإليراني�ة اللواء محمد
حسني باقري برئيس األركان العامة للقوات املسلحة
الروسية فالريي غرياسيموف يف موسكو

استعراض حالة التعاون العسكري بني إيران وروسيا

 19أكتوبر 2021م

التقى رئيس أركان القوات املسلحة اإليراني�ة اللواء محمد
حسني باقري بوزير الدفاع الرويس سريغي شويغو يف
موسكو

حبث ُ
أوجه التقارب بني البلدين يف سوريا وزيادة التعاون
العسكري

 30أكتوبر 2021م

التقى رئيس أركان القوات املسلحة اإليراني�ة اللواء محمد
حسني باقري يف سانت بطرسربغ بن�ائب القائد العام
للقوات املسلحة البحرية الروسية األدمريال فالديمري
لفوفيتش كاساتونوف

حبث التعاون البحري بني إيران وروسيا واملشاركة يف
التدريب�ات العسكرية املشرتكة

 22نوفمرب 2021م

التقى وزير اخلارجية اإليراين أمري عبد اللهيان يف طهران
باملبعوث اخلاص للرئيس الرويس فالديمري بوتني لسوريا
ألكسندر الفرنتييف

حبث التعاون بني إيران وروسيا يف سوريا

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

 05أكتوبر 2021م

التقى وزير اخلارجية اإليراين أمري عبد اللهيان بوزير
اخلارجية الرويس سريغي الفروف يف موسكو

حبث آليات زيادة التعاون الثن�ايئ ومناقشة الوضع يف
أفغانستان وسوريا واليمن وجنوب القوقاز .وناقش
ً
الوزيران أيضا تطورات محادثات فيين�ا وتعاون إيران مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Rasanah

التاريخ

املسؤولون/املمثلون

الهدف /األجندة
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التاريخ

املسؤولون/املمثلون

الهدف /األجندة

 22ديسمرب 2021م

التقى املستشار اخلاص لوزير اخلارجية اإليراين علي
أصغر خايج املبعوث اخلاص للرئيس الرويس فالديمري
بوتني لسوريا ألكسندر الفرنتييف على هامش مشاركته
يف االجتماع الدويل السابع عشر لما ُيعرف ِبـــ «مسار
أستانا» الذي ُعقد يف نور سلطان

ً
حبث األوضاع يف سوريا خاصة يف مناطق اجلنوب وإدلب
واستئن�اف عمل اللجنة الدستورية السورية

إعداد :مركز الدراسات والبحوث باملعهد الدويل للدراسات اإليراني�ة (رصانة).

ايران  .%14بينما ارتفع إجمايل حجم التجارة بني البلدين
أساس ســـنوي خالل األشـــهر الستة
بنســـبة  %15على ٍ
األوىل من عام .)1(2021
 .1اتفاق التعاون الشامل طويل األمد بني روسيا وإيران
حرصت إيران وروســـيا علـــى جتديد «اتفاقيـــة التعاون
ِّ
الشامل بني إيران وروسيا» طويلة األمد اليت ُوق َعت قبل
ً 20
عاما بني البلدين ،إذ أكد الرئيس إبراهيم رئييس خالل
اجتماع يف مجلس التنســـيق االقتصادي بمجلس الوزراء
ٍ
سياسة
اإليراين يف نوفمرب 2021م ،على أهمية تشـــكيل
ٍ
ِّ
ً
ً
اقتصاديـــا دون تضخم» وعلى ضرورة زيادة
«نموا
حتقق

التمويل دون االقـــراض من البنك املركزي اإليراين .كما
َّ
شدد رئييس خالل االجتماع على أهمية استمرار التعاون
االقتصادي مع «الدول الكربى والصديقة مثل روسيا»،
ووصف آفاق التعاون االقتصادي بني طهران وموسكو
َّ
َّ
بأنهـــا «واضحـــة وبن�اءة» .وشـــدد على ضـــرورة متابعة
االتفاقيـــات املوقعة بـــن البلدين خـــال اجتماع جلنة
التعاون اإليراني�ة-الروسية املشرتكة( ،)2وقد عقد رئييس،
ً
ً
هاتفيا مع الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف 16
اجتماعا
نوفمرب 2021م ،وناقشا تفاصيل الصيغة النهائي�ة التفاق
التعاون الشامل طويل األمد بني البلدين(.)3

َّ
وشدد رئيس منظمة تنمية التجارة اإليراني�ة علي رضا
بيمان باك على احلاجة إىل إنشـــاء احتادات تصدير بني
إيران وروسيا لتعزيز التجارة الثن�ائي�ة بني البلدين(.)4
 .2الشراكات ذات املنفعة املتب�ادلة
ُ
يف عام 2021م ،وخالل العديد من االجتماعات الثن�ائي�ة،
ّ
استعرضت الوفود من كال البلدين مؤشرات التجارة
َّ
آليات لتعزيز التعاون اجلمركي.
السنوية وحددت
ٍ
وأثن�اء اإلغالقات َّ
جراء جاحئة كورونا وما تبعها من
معوقات ،اســـتعرضت طهران إمكاني�ة إنشـــاء «ممر
جمركي أخضر» مع روسيا(.)5

(1)“Trade Turnover between Iran and Russia Up by 15% Yoy in 1H 2021 — Trade Representative”, TASS, July 2021, 27, accessed December 2021, 26, https://bit.ly/3mAC0EE
(2)“Raisi at the meeting of the economic coordination headquarters,” Iranian President Official Website, November 2021, 17, accessed December 2021, 27, https://bit.ly/32IiLBW/ . [Persian].
(3)“President Sees Bright Prospect for Iran-Russia Cooperation,” Tasnim News Agency, November 2021, 17, accessed December 2021, 27, https://bit.ly/3sAtF7W
(4)“Iran Eyeing Expansion of Trade Ties with Russia Under EAEU Agreement,” Tehran Times, November 2021, 17, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3ExWHHE
(5)“Iran ready to create customs ‘Green Corridor’ with Russia,” IRNA, July 2020, 14, accessed December 2021, 24, https://bit.ly/3He2p3d
www.rasanah-iiis.org
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 .3التعــــاون يف مجــــال الطاقــــة بــــن إيــــران وروســــيا
وآفاقه املستقبلية
تَّ
َّ
ا ذت إيران وروســـيا عـــدة خطوات لتوســـيع التعاون
والشـــراكة يف مجال الطاقـــة يف عـــام 2021م ،وقد أتاح
اكتشـــاف الغاز الطبيعي يف حقـــل غاز جالـــوس ببحر
ً
قزويـــن فرصة للـــدول األوروبي�ة لتقليـــل اعتمادها على
الغاز الرويس .ومع ذلك ،سرعان ما استحوذت الشركات
الروســـية والصيني�ة علـــى حصة ضخمة مـــن حقل غاز

ً
ثالثا .العالقات العسكرية اإليرانية-الروسية
 .1التعاون الدفاعي بني إيران وروسيا
يف عام 2021م ،واصلت إيران وروسيا التعاون على اجلبهة
العسكرية يف ســـوريا ،إذ التقى رئيس أركان القوات
املســـلحة اإليراني�ة اجلرنال محمد حســـن باقري ،بوزير
الدفاع الرويس سرييج شويغو يف أكتوبر 2021مَّ ،
ورجح
َّ
األول أن تشرتي بالده بعض األسلحة الروسية اجلديدة
َّ
ُ
يف الســـنوات املقبلة ،وال َّ
ســـيما أن إيران تعتمد منذ فرتة
طويلـــة على روســـيا يف احلصـــول على أســـلحة وذخائر
ًّ
عجزت عن إنت�اجها
محليا( ،)6ويف عام 2021م ،أشـــارت
َّ
َّ
ّ
بقمر اصطناعي
عدة تقارير إىل أن روســـيا ســـزود إيـــران ّ ٍ
( ،)Kanopus-Vوهو قمر ّ
جتســـس متقدم من شـــأنه أن
ّ
يعزز قدرة طهران على مراقبة ُّ
وتتبع األهداف العسكرية
املحتملة.
وقد َّتم تصنيـــع ( )Kanopus-Vمن حيث التصميم
لالستخدام املدين ،ومع ذلك ،يعتقد بعض اخلرباء أنه ال
ُ
يمكن استبعاد قدراته العسكرية ،وأنه من املمكن إليران
ُ
أن تســـتخدم هذا القمر ألغراض عسكرية( ،)7وقد ز ّود
ُ
القمر الصناعي بكامريا عالية الدقة من شأنها أن تساعد

Rasanah

(1)Clement Charpentreau, “Russia Signs Deal with Iran in Bid to Boost Aircraft Sales”, Aero Time Hub,, September 2021, 7, accessed December 2021, 25, https://bit.ly/3Hxe9hx
(2)“Nobody Wants to Buy Russia’s National Plane – Except Russia’s National Airline,” The Moscow Times, February 2020, 19, accessed December 2021, 24, https://bit.ly/3FyGjrv.
(3)Simon Watkins, “Russia’s Biggest Move Yet to Take Control of The European Gas Market,” Oil Price, November 2021,15, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3HgyQOj
(4)Mahnaz Abdi, “Sirik Power Plant Highlighting Iran-Russia Energy Cooperation,” Tehran Times, June 2021, 14, accessed December 2021, 23, https://bit.ly/3sEuOv1
(5)“Sirik Power Plant Project Making Headway,” Financial Tribune, December 2021, 18, accessed December 2021, 21, https://bit.ly/3pzO0bm
(6)“Iran Shows Interest in Various Types of Russian Weapons, Says Military Cooperation Chief,” TASS, June 2021, 1, accessed December 2021, 22, https://bit.ly/3475aVT
(7)“Explained: Russia’s Plan to Supply Iran with an Advanced Satellite,” TRT World, June 2021, 11, accessed December 2021, 22, https://bit.ly/3EsLurX
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ّ
ُ
وسيســـاعد هذا التعاون الن ِشط بني طهران وموسكو
ً
َوفقا للسلطات الروســـية يف االلتفاف على العقوبات
األمريكية وإيصال ّ
السلع احليوية إىل إيران .كما قامت
إيران وروســـيا بوضع اللمســـات األخرية على اتفاقيات
التعاون يف مجال الطريان املدين.
َّ
ووقعت وكالة النقل اجلـــوي الفيدرالية الروســـية
« »Rosaviatsiaومنظمـــة الطـــران املـــدين اإليرانيـــ�ة
َّ
مذكرة تفاهم يف  06ســـبتمرب 2021م لتســـليم معدات
ُ
طريان مدين روســـية إىل إيران( .)1وت َعد الطائرات املدني�ة
ً
ً
الروســـية أقل جودة مقارنة بتلك املصنعة يف شركات
ً
غربي�ة ،وتعاين موسكو اخنفاضا يف الطلب على طائراتها،
َّ
ملزيد مـــن التعاون يف
ِممـــا جيعل مـــن أولوياتها الســـعي ٍ
مجال الطريان مع إيران(.)2

َ ً
ووفقا لتقارير
جالوس اإليراين يف التنمية طويلة األجـــل.
َّ
ُ
معينـــ�ة ،يعتقـــد بعض املســـؤولني الـــروس أن هذه هي
اخلطوة األخرية ملوســـكو لتأمني سيطرة أوسع على سوق
الطاقة األوروبي�ة( ،)3وكان حقل الغاز الذي حيتوي على
 3.5ترليون مرت مكعب من الغاز ً
جزءا من مناقشـــات
شراكة التعاون اإلسرتاتييج مع روسيا ،وحاولت إيران
لفرتة طويلة تســـريع صادرات الغاز إىل أوروبا ،ولكن
ٍ
بسبب العقوبات األمريكية ،كانت صادرات طهران
ً
مـــن الطاقة محدودة جـــدا؛ وعلى الرغم مـــن أهمية هذا
َّ
فإن إيران تفتقر إىل التكنولوجيا ُ
والبني�ة التحتي�ة
الهدف،
َّ
الالزمة الستخراج الغاز ،وقد أثرت العقوبات األمريكية
بشـــدة على آفاق الشراكة اإليراني�ة مع الدول األخرى.
ويف عام 2021مَّ ،
تعهدت الشركة الهندســـية الروسية
«تكنوبروم اكسبورت» باستثمار ما يصل إىل 1.36
مليار دوالر لتطوير محطة الطاقة سرييك ،ولكن بسبب
توقف املشروع على مدار السنوات األربع الماضية؛ جرى
اختيـــ�ار مقاول جديد وافقت عليه روســـيا وإيران( ،)4ويف
َ ً
ووفقا
يونيو 2021م ،اســـتؤنف البن�اء يف محطة الطاقة،
للتقارير سوف يكتمل املشـــروع خالل  4إىل  5سنوات
قادمة( .)5ووسط أزمة الكهرباء املتفاقمة يف البالد ،تسعى
إيران إىل وضع خطة ملشاريع طاقة مشرتكة مع شركاء

مثل روســـيا ألنها تفتقـــر إىل املوارد الماليـــة لتمويل مثل
هذه املشاريع بمفردها.

168

الشــأن الدولـي :إيــران وروسيـا

َّ
متوقع ال يخلو من منافسة
خامتة :تعاون إستراتيجي
تشـــر العالقات اإليراني�ة-الروســـية يف عـــام 2021م إىل
َّ
ُ
أن كال البلدين سيستمران يف تعزيز العالقات الثن�ائي�ة
بينهما خالل عام 2022م.
ً
َّ
مجـــاالت معين�ة مثل
وقد تواجـــه إيران منافســـة يف
ٍ
ٌ
َّ
َّ
الطاقة يف السنوات املقبلة ،وال سيما وأن طهران حريصة
َّ
على التصدير إىل األسواق األوروبي�ة ،ومع ذلك ،فإن إيران
ً
َّ
لن تكون قادرة على نقل الغـــاز إىل أوروبا ألن ِاليارات
َ
اإليراني�ة لنقل الغاز ستكون باهظة الثمن.
َّ
وعلى الصعيد العسكري ،يف عام 2021م ،فقد أثرت
العقوبات االقتصادية واخنفاض قيمـــة ُ
العملة اإليراني�ة
بشـــدة على قدرة إيران على توسيع مواردها العسكرية
www.rasanah-iiis.org

اقــرأ أيضً ــا

 .2املناورة البحرية املشرتكة بني روسيا وإيران
ً
ً
فربايـــر 2021م ،أجرت إيران وروســـيا منـــاورة حبرية
ويف
ُ
مشرتكة أطلق عليها اسم «حزام األمن البحري اإليراين-
الـــرويس 2021م» يف منطقة املحيط الهندي ،وشـــملت
التدريب�ات البحرية املشـــركة ،اليت تغطي  17ألف كلم،
تدريب�ات تكتيكية متنوعـــة ،والتدريب على الهدف،
َ
َّ
وتضمنت العديد من طرادات وفرقاطات
وعمليات إنقاذ،
وناقالت والسفن الدورية الروسية واإليراني�ة املحلية.

د .أحمد بن ضيف اهلل القرني

دراسـ ـ ـ ـ ــة

إيران يف مراقبة التطورات باخلليج العريب وتعزيز قدراتها
العسكرية بالعراق وسوريا.
َّ
َّ
كما كشـــفت بعض التقارير أن خرباء روس توجهوا
ّ
ُ
ُ
إىل إيـــران لتدريب األطقم األرضية اليت ستشـــغل القمر
الصناعي يف مدين�ة كرج .كما أعرب بعض اخلرباء عن
َّ
مخاوفهم من أن إيران قد تشارك صور القمر الصناعي مع
ُ
امليليشيات التابعة لها يف الشرق األوسط اليت تستهدف
باستمرار املصالح والقواعد األمريكية.

املرجـــح أن َّ
وشـــراء أســـلحة جديدة ،ومن َّ
تتوجه إيران يف
السنوات املقبلة إىل روســـيا أو الصني لتوقيع صفقات
َّ
أســـلحة وزيادة التعـــاون الدفاعي ،ويف حني أن لروســـيا
�ارات إسرتاتيجية وراء ســـعيها لتعميق عالقاتها مع
اعتب ٍ
إيران ،فقد استجابت موسكو حبذر للتغيريات اجليو-
ِّ َ
تنوع
سياسية العاملية واإلقليمية الكربى ،ومن املرجح أن
موسكو شراكتها مع دول مجلس التعاون لدول اخلليج
َ
وتوازن عالقاتها بني إيران وإسرائي�ل.
العربي�ة،
ِ
ويف عام 2021م ،زادت روسيا من تعاونها الدفاعي مع
قوى إقليمية أخرى مثل السعودية واإلمارات ومن َّ
املرجح
َّ
تستمر يف هذا االجتاه خالل عام 2022م.
أن
ً
باختصار ،ستتعامل إيران وروسيا معا لوضع اللمسات
األخرية على بنود اتفاقية الشـــراكة اإلسرتاتيجية وتنويع
َ
تقديم الدعم
التعاون يف عام 2022م ،وســـتواصل روسيا
ّ ُ ِّ
َ
الدبلومايس إليران حت تفف بعض العقوبات املفروضة
على طهران وإلحياء االتفاق النووي ،ومن َّ
املرجح أن يقوم
ُ
بتحركات أخرى لرتســـيخ مناطق نفوذهما يف
كال البلدين
ٍ
سوريا وجنوب القوقاز يف عام 2022م.

نائـب رئيـس املعهـد الدولـي للدراسـات اإليرانيـة

آفاق التخـــــــادم
اإلستراتيجــــــي
الروسي-اإليراني
فـي سوريـــــــــــــا

بينما ينشغل العالم بمكافحة جاحئة «كورونا»
ُ
ِّ
تكافح روســـيا وإيران إلبقاء ســـوريا يف
املســـتجد،
ٌ
ُ
فرضه
«احلجر» غري الصيح الذي تريد كل منهما
ً
على األرض السورية ،وفقا للمعايري املصاحلية لكال
الدولتـــن .يف هذا الســـياق أتت زيارة وزيـــر الدفاع
الـــرويس ســـرغي شـــويغو إىل دمشـــق يف  23مارس
ً
2020م ،والحقا ،زيارة وزير اخلارجية اإليراين محمد
جـــواد ظريف الذي التقى الرئيس الســـوري بشـــار
األســـد يف  20أبريل 2020م .وتأيت زيارة وزير الدفاع
حتذيرات لألســـد بعدم
الـــرويس األخـــرة لتوجيـــه
ٍ
اإلنصات ً
كثريا لإليرانيني...
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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إيـــران وتركيـــا
تســــير ال َعالقة بني الطرفني التركي واإليراني منذ سـ ــنني في
ومـ ــن َثـ ـ ّـم ،التركيز
مسـ ــار حتييـ ــد اخلـ ــاف وإيجـ ــاد املشـ ــتركاتِ ،
جدا ،وا ُملثل
عليها؛ وما ذاك َّإل ألنَّ اخلالف األيديولوجي عميق ًّ
العليـ ــا لدى كل طـ ــرف منهما تسـ ــتعصي على الوئام
السياسـ ــية ُ
من دون الصدام .وضمن تقرير «رصانة» اإلسـ ــتراتيجي 2020م،
رجحنا مثول سيناريو بقاء ال َعالقة خالل عام 2021م عند حدود
ّ
التوفيـ ــق بني الصـ ــدام والتعاون ،وقد صح هـ ــذا التخمني وظهر
عبر الوقائع العامة ،وإن كان في مستوى ال َعالقات الثنائية ركود،
مرده إلى عوامل نأتي على ذكرها في طيات التقرير احلالي
ُّ
Rasanah

170

الشــأن الدولـي :إيــران وتركيــا

ال خيفـــى وجـــود التن�افـــس املحمـــوم
بني القوتني اإلقليميتني يف ســـاحات
َّ
عدة ،كســـوريا والعـــراق وجنوب
القوقاز ،الناجم عن تعارض األهداف
اإلســـراتيجية وتب ُ�ايـــن املصالـــح
ّ
القوميـــة ،إذ إن النفـــوذ يف أي ســـاحة
يدخـــل يف َعالقة متقاطعـــة مع نفوذ
ّ
الطرف املقابل ،وبذا يتب�دى االختالف
ّ َّ
والسيما أن إيران
األيديولويج الصارخ،
تنطلـــق من توجهات ثورية شـــيعية
ُ
خمينيـــ�ة ،يف حـــن توا ِئم تركيا بني
أبعاد علماني�ة أتاتوركية وإسالموية
ٍ
َّ
براجماتي�ة .وقد ترسخ لدى عديد من
َّ
النقـــاد أن املجال الوحيـــد للتعاون هو
قطـــاع الطاقة واملجـــال االقتصادي،
ّ
لكن الطرفني ِسيقا ببواعث مختلفة
حنو تعزيز َ
العالقة بينهما ،كان التعاون
األمين ضد اإلرهاب إحـــدى ثمارها،
وإن لم تنجح مساعيهما يف خلق تعاون
أبعد من تلك احلدود.
حياول هـــذا اجلزء من التقرير اإلجابة عن تســـاؤالت
َ
العالقة بني الطرفني ،أين يشرتكان؟ وأين يتصادمان؟ ما
ّ
شكل َ
البيني�ة؟ وما تقييمها يف اإلجمال؟
العالقة الثن�ائي�ة
ّ
َّ
ُ
أفضـــل بني ٍ�ة لها يف
ْبيـــ�د أن القراءة اإلســـراتيجية تتمثل
اســـتعراض أبرز قضايا التجاذب الســـيايس خالل العام
حتت الرصد ،لـــذا نتن�اول أبـــرز ثالث قضايا دارت بني
ُ
لنخلص إىل اجتاهات َ
العالقة
الطرفني خالل عام 2021م،
ًّ
ُ
يف املســـتقبل القريـــب .فـــأول :التن�افـــس المفـــي إىل
الصدام يف الســـاحة العراقيةً ،
وثانيـــ�ا :القضية األفغاني�ة
www.rasanah-iiis.org

ً
ومعضلة تدفـــق الالجئـــن ،وثالثا :تفاقـــم التوتر ِحيال
َّ
ِامللف األذربيجاين .وجدير بالذكر أن التن�افس يف الساحة
ً
ُ
الســـورية بني الطرفني ما زال ً
قائما ،لكنه لم يكن بارزا
سلبا أو ً
العالقة ً
تغي شكل َ
بأحداث ّ
إجيابا.
ّأو ًل :التنافس ا ُملفضي إلى الصدام يف الساحة العراقية
تتعارض املصالح الرتكية واإليراني�ة يف العراق منذ سقوط
ّ
نظام صدام حسني ،ومع ذلك ينجح الطرفان منذ سنني
يف احليلولة دون الوصول إىل مراحل الصدام املباشرْ ،بي�د
َّ
أن قضاء سنجار يف مثلث الشمال الغريب العرايق بمحاذاة
َ
صـــراع علني�ة
احلدود الســـورية والرتكية غدا منطقة
ٍ
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(1) Kareem Fahim, «Kurdish militants executed 13 Turkish citizens in Iraq, Turkey says,» The Washington Post, 14 Feb, 2021, Accessed: 20 Dec, 2021, https://wapo.st/3tkS7Hv
(2) Orkhan Jalilov, «Top Iranian Diplomat Calls Turkey Visit ‘Productive’ Amid Differences,» Caspian News, 21 Mar, 2021, Accessed: 20 Dec, 2021, https://bit.ly/3dyCCFx
ّ
ّ
«العمال الكردستاين» يتخفى يف مالبس احلشد الشعيب للهروب من الهجمات الرتكية ..طهران تتصدى ألنقرة يف سنجار 23( ،فرباير 2021م) ،تاريخ االطالع 20 :ديسمرب 2021م )(3
، https://bit.ly/30NHEIiعريب بوست،
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ثانيا :القضية األفغانية ومعضلة تدفق الالجئني
ً
ّ
ً
احلالة األفغاني�ة من القضايا الطارئة اليت شكلت معرتكا
ُ ّ
وملتقى يف ٍآن واحد لكل من إيران وتركيا ملصاحلهما بعد
االنسحاب األمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان
ّ
على العاصمة كابول .وال شـــك أن ملجريات الساحة
ُ
األفغانيـــ�ة مســـاوئ تلقي بظاللها على تركيـــا وإيران،
ً
ّ
ّ َّ
ُ
والســـيما أن األرايض اإليراني�ة ثم الرتكيـــة تمثل منفذا
رئيســـا لالجئـــن األفغان ّ
ً
الفارين من ُحكـــم طالبان،
ً
حبثا عن مســـتقبل أفضل يف الدول الغربي�ة .وإشكالية
ٌ
هاجس سيايس يأيت يف غري أوانه ،كون األوضاع
الالجئني
ّ
ّ
ّ
االجتماعيـــة يف كال البلدين تعج بالعوائق من جراء تفش
ُّ
َ
فريوس كورونـــا ،وتعـــر اقتصاديهما ،يف إيران بســـبب
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ُ
يمكن إخفاؤها .والصـــراع ناجم عن تعـــارض الرؤى
ال
اإلســـراتيجية للبلدين ،فالرؤية الرتكية ترفض تماماً
تمركز حزب ّ
العمال الكردســـتاين ( )PKKشمال العراق،
ومنذ عقود وهي حتاول عرب مراكز عسكرية ،وضعتها
ُ
تركن إىل
بالداخـــل العرايق ،اجتث�اث قوى احلزب اليت
وعورة تضاريس جبال قنديل شمال كردســـتان ،لكنها
ّ
شـــنت هجماتها علـــى منطقة جبال ســـنجار بالتحديد،
قوات حزب ّ
بذريعة انتشار ّ
العمال الكردستاين يف تلك
ً
املنطقة أيضا.
حزب ّ
العمال الكردســـتاين ،بالتعاون مـــع مقاتلني
محســـوبني على جماعات كردية من ســـوريا ،بســـط
ســـيطرته علـــى منطقة جبال ســـنجار منـــذ حتريرها من
داعش يف عام 2015م بمساعدة التحالف الدويل .وتنتشر
فصائل من امليليشـــيات الشـــيعية يف العراق يف املناطق
املحيطة بقضاء سنجار ،بعد أن شاركت يف معارك التحرير
ّ
شنت تركيا عملية عسكريةّ ،
سمتها «مخلب
تلك .وقد
النســـر »2علـــى منطقة غـــارا بقضـــاء العماديـــة التابع
ملحافظة دهوك( )1يف العاشر من فرباير؛ بغية حترير ثالثة
قوات حزب ّ
أسريا ًّ
عشر ً
تركيا ،كانت حتتجزهم ّ
العمال
ً
الكردســـتاين .هذه الهجمات َ
لقيت تن�ديدا من بعض
املسؤولني اإليرانيني ،مســـتنكرين برأيهم تقويض تركيا
ّ
لتتطور احلالة إىل تب�ادل املراشقات
للســـيادة العراقية،
اإلعالمية بني سفراء البلدين لدى العراق.
ُ
وقبل أن يصل التوتر الدبلومايس إىل اســـتدعاء كل بلد
لســـفري الطرف اآلخر لديها ،جنح وزير اخلارجية اإليراين
حينئ ٍ�ذ ،محمد جواد ظريف ،يف تهدئة األوضاع بعد زيارة

لنظريه الرتكي يف إسطنبول ،مولود تشاووش أوغلو .وعلى
ّ
صفحتـــه يف «تويرت» قال :إن َعالقة البلدين «كما كانت
ّ
من قبل ،املشاركة البن�اءة يف القضايا الثن�ائي�ة واإلقليمية،
والغاية النهائي�ة تطبيق جتربة إيران وتركيا على مدى 400
عام من السالم يف املنطقةً .
معا ،كل يشء ُممكن»(.)2
ٌ
لكن مصالح الطرفني يف سنجار يشـــوبها عديد من
ّ
التب�اينـــ�ات ،وحقيقـــة الشـــقاق باتت أوضـــح ،إذ تمثل
ً
منطقة جبال سنجار أهمية إسرتاتيجية بالغة إلمدادات
السالح والعبور السلس للميليشيات اإليراني�ة ،وبالتايل،
ً
ّ
فالتدخل الرتكي حيمل يف طياته ً
حتديا صارخا للمصالح
ً
ّ
معقـــا حلزب ّ
العمال
اإليراني�ة ،فيما تشـــكل املنطقة
ُ َ ّ ِّ
املهدد ّ
األول لألمن القويم الرتكي.
الكردستاين ،الذي يعد
ً
ّ
نكاية يف اجلانب الرتكي ،فإن إيران تدفع بامليليشيات
الشـــيعية التابعة لها يف العراق لالضطالع باألدوار ذات
الطابع الصدايم ضد تركيا .لذا عمدت فصائل شـــيعية
من احلشد الشعيب وموالية إليران ،كعصائب أهل احلق
والنجباء وكتائب حزب هللا ،إىل االجتماع مع قيادات
احلرس الثوري ملناقشـــة ما وصفوه َّ
بني�ة تركيا اقتحام
َ
قضاء ســـنجار ،وأرســـلواِ ،من ث ّم ،ثالثة فصائل مسلحة،
تشـــمل قرابة  15ألف مقاتل ،إىل منطقة قضاء ســـنجار
ّ
ملجابهة التدخالت الرتكية(.)3
ّ
ويجدر التنويه بأن هذه الفصائل ذاتها اعرتضت على
اتفاق حكومة العراق املركزية مع حكومة إقليم كردستان،
َّ
املوقع يف أكتوبر 2020م ،والذي ُ
ينص على إخالء املنطقة
من جميع ّ
القوات املســـلحة ،بما فيها احلشـــد الشعيب

وحزب ّ
العمال الكردستاين ،وإســـناد إدارة املنطقة إىل
ّ
قوات من احلكومة االحتادية فقط.
ً
مســـرحا للصدام
باإلجمـــال ،تبقـــى ســـاحة العـــراق
الرتكي-اإليراين ،حبكم سعي احلكومة الرتكية للقضاء
على فلول حزب ّ
العمال الكردســـتاين املتمركز يف املنطقة،
ولما توليه إيران ملنطقة سنجار من أولوية ضمن عملياتها
العسكرية وخطط اإلمداد التسليحية ما بني ميليشياتها
يف العراق وســـوريا .ومـــا يزيد تعقيد الوضـــع يف املنطقة
هو تعارض وتشابك مصالح العبني آخرين ،كاحلكومة
وقوات حزب ّ
املركزية يف العراقّ ،
العمال الكردســـتاين
ومناصريـــه من ميليشـــيات الدفاع عن أهـــايل املنطقة
ً
ً
اإليزيديني ،فضل عن حكومة إقليم كردستان ،ممثلة يف
احلزب الديمقراطي الكردستاين بقيادة بارزاين.
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العقوبات األمريكية اخلانقة ،ويف تركيا بســـبب تن�اقص
قيمة ُ
العملة إىل مســـتويات متدني�ة وغري مسبوقة .لدى
تركيا ما يربو على  3.6مليون الئج ســـوري ،فيما يقطن
قرابـــة  3ماليني الئج أفغاين بداخل إيـــران من قبل األزمة
األفغاني�ة ،حسب تصرحيات نائب وزير اخلارجية السابق
عباس عراقتيش(.)1
بموجات جديدة
دفعت األزمة السياســـية األفغاني�ة
ٍ
َ
َّ
ومن ث ّم ،حنو تركيا؛ ِمما حدا برتكيا
من الالجئني حنو إيرانِ ،
إىل إغـــاق حدودها مع إيـــران مخافة أن تتفاقم األزمات
االقتصاديـــة الـــي تعصف بالبالد مع قـــدوم الالجئني،
وهو األمر ذاتـــه الذي تتحوط من ُّ
جترعه إيران .لدى تركيا
مشروع اجلدار اإلسمنيت للشـــريط احلدودي ،الذي بدأ
تشيي�ده منذ عام 2017م على أجزاء من احلدود الرتكية-
اإليراني�ة ،تريم من ورائه احلكومة الرتكية إىل منع تســـلل
َمـــن تص ُفهم بـ«اإلرهابيـــن» املنتمني إىل حزب ّ
العمال
ِ
ِ
الكردستاين عرب املناطق الكردية الوعرة املحاذية للحدود،
وعلى ذات القدر تهدف منه إىل منع تسلل املهاجرين غري
الشرعيني والالجئني من اجلنسيات املختلفة ،أفغاني�ة
كانـــت أو إيراني�ةْ ،بي�د أن طول احلدود البالغ  560كلم،
ً
َّ
ووعورة املناطق املتاخمة لها ،مكنا عديدا من الالجئني
َّ
من الدخول إىل األرايض الرتكية ،مع العلم أن عمليات
اإلنشاء ما زالت جارية على قدم وساق(.)2
ًّ
ّ
إقليميا عن
املضـــار الناجمـــة
حتاول اجلارتـــان حتويل
القضية األفغاني�ة إىل مكتسبات سياسية ودبلوماسية
على املســـتوى الدويل ،فكالهما ّ
يلوح بورقـــة الالجئني
األفغان ضد القوى الغربي�ة؛ ُبغية اكتساب امتي�ازات
ّ
ًّ
سياسيا،
راهنة أو مستقبلية .تركيا تستغل ورقة الالجئني
((( دي دبليو ،هزینه بیمه درماین  ۱۲۰هزار مهاجر أفغان در ایران تأمین شد 04( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3c4PSSB ،
(2) «Turkey reinforces Iran border to block Afghan refugees,» The Guardian, 23 Aug, 2021, accessed: 28 Dec, 2021, https://bit.ly/3ExpJHu
www.rasanah-iiis.org
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ألراض شاســـعة يف إقليم ناغورين
أرمينيـــ�ا ،واســـتعادتها ٍ
ً
كاراباخ ،بمســـاعدة حليفها الرتكي ،فضل عن إبرام اتفاق
َ
بتنســـيق رويس بني طرف الزناع األرميـــي واألذربيجاين،
يقيض بتشيي�د ممر خنجوان ،الرابط بني أرايض أذربيجان
الشـــرقية مع إقليم خنجـــوان التابع لهـــا ،والواقع غرب
األرايض األرميني�ةِ ،م َّما يعين قطع الطريق دون الوصول
املباشر ما بني إيران وأرميني�ا.
ُ
تعاظماً
يف معرض َ
العالقة الرتكية-اإليراني�ة ،جنـــد
ً
ُ
للدور الرتكي وتمركـــزا ّ
لقواتها على األرايض األذربيجاني�ة
عند خطوط التماس مع أرميني�ا يف إقليم ناغورين كاراباخ،
ّ
ِّ
مـــا ُي َع ّد أحـــد ّ
أهـــم املهددات األساســـية الـــي خلفتها
األزمة علـــى األمن القويم اإليـــراينّ .أما تنـــ�ايم َ
العالقة
األذربيجاني�ة-الرتكية فينطوي على ُّ
حتســـن مســـتوى
ّ
َ
والسيما يف مجاالت الطاقة اليت
العالقات االقتصادية،
َُ ّ
ًّ
ً
ُ
شاطئة
تعد فيها أذربيجان منافسا قويا إليران حبكم أنها م ِ
ً
ِّ
ً
ً
أيضا لبحر قزوين وتمتلك مخزونا هائل من النفط والغاز
ّ
الطبيعي .وكذا ،فإن أنقـــرة باتصالها اجلغرايف املباشـــر

((( رصانة ،التصعيد اإليراين-األذربيجاين ..الدوافع والتداعيات ّ
واتاهات املستقبل 16( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qtjCig ،
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ً
ثالثا :تفاقم التوتر ِحيال املِ لف األذربيجاني
ّ
تزتايد أهمية الساحة األذربيجاني�ة ً
والسيما
عاما بعد عام،
إثر االنتصارات اليت حققتها أذربيجان ضد ّ
عدوها القويم

Rasanah

ّ
إما يف نطاق َ
والســـيما يف ما
العالقة مع الواليات املتحدة،
يتصـــل بالعقوبات املفروضة على الصناعات الدفاعية
الرتكية ،وإما يف سبي�ل ارتهان أعضاء حلف الناتو جلوهرية
األدوار اليت تضطلع بها تركيا .وبالنســـبة إىل إيران ،حياول
النظام اإليراين حتقيق مكاســـب آني�ة على املستويات
الدبلوماسية الدولية ،عرب التن�ديد واالستهجان بالهيمنة
األمريكية اليت أسفرت عن غياب االستقرار يف املنطقة،
ويسعى يف ذات الوقت إىل االســـتفادة من تلك الورقة
ُ
التفاوضيـــة يف ِّ
حي املباحثات النووية الـــي تريها إيران
مباشرة مع مجموعة  1+4وبشكل غري مباشر مع الواليات
املتحدة األمريكية.
ُ
َّ
ّ
جهة أخرى ،يتحوط كال الطرفني ِمما ســـتفيض
من ٍ
ِّ
إليـــه الفراغات السياســـية اليت ســـيخلفها انســـحاب
الواليات املتحدة مـــن املنطقة ،وبذات القدر تتســـابق
كلتاهما على مد النفوذ السيايس وضمانة اإلبقاء على
ّ
َعالقات جيدة باملتنفذين بالقرار السيايس يف أفغانستان.
ً
فرتكيا اليت ارتأت ّأول أخذ زمام حفظ أمن املطار يف كابول
يَّ
على عاتقها ،تراجعت عن خطتها بعد أن تب لها شـــدة
َّ
معارضة حركة طالبان ،ليتســـم اخلطاب بينها وبني
احلركة بالتهدئة ومحاوالت تأكيد بن�اء جسور َ
العالقة
ُ
بينهما بما يعـــود بالنفع على الطرفني .وإيران من جهتها،
ُّ
تكثف ضغوطها الدبلوماسية عرب اتصاالت تقيمها مع
ّ
الدول املؤثرة يف أفغانســـتان مثل الصني ،للتشـــديد على
ُ ّ
وم َمثلة لكل األطياف
ضرورة تشكيل حكومة شاملة
َ
مخافة أن ُت َ
بالداخل اإليـــراين،
قص األطراف املوالية لها
عن دوائر ُصنع القرار بالكامل .ومن جهة أخرى ،تعرتف
َّ
ّ
ّ
ومد جسور َ
البيني�ة
العالقة
بأن التطبيع مع حركة طالبان

أمرا ً
معهـــا باتا ً
واقعا ال حيـــاد عن قبوله إن أرادت ضمان
األمن يف اجلانب الشـــريق من حدودها .وكال الطرفني
يدرك أهمية التســـابق على احلظوة السياسية يف مد يد
ُ
يمكن
العون إىل احلكومة املســـتقبلية يف أفغانستان ،وما
أن ينطوي عليه من اســـتئث�ار بمشـــاريع ُ
البـــى التحتي�ة
واإلعمار واالستثمار االقتصادي.

بأذربيجان تستغين عن ّ
ممر العبور عرب األرايض اإليراني�ة
للوصول إىل جنوب القوقاز ،فيما تقطع أذربيجان الطريق
على االمتي�از الذي كانت تملكه إيران ،بالوصول املباشر
إىل أرميني�ا ومن خاللها إىل أسواق منطقة أوراسيا.
معدالت التوتر يف ســـاحة أذربيجـــان تزايدت خالل
العام المـــايض 2021م ،عندما قام احلرس الثوري اإليراين
بمناورة عسكرية على مشارف احلدود مع أذربيجان،
ً
معلل ذلك التحرك بتواطؤ أذربيجان مع إسرائي�ل ،ووجود
ِّ
ّ
قوات األخرية على األرايض األذربيجاني�ة؛ ِم َّما يهدد األمن
ّ
َ
دوافع عدة قادت إيران إلبراز
القويم اإليراين( .)1واتضح أن
أهمهاُّ :
قوتها العسكريةُّ ،
تغي ترتيب�ات األمن اإلقلييم
خبروج الواليات املتحدة من أفغانســـتان ،ومحاولة إيران
ُ
أن تعيد صياغة التوافقات العسكرية اليت تشكلت منذ
اتفاق أذربيجان وأرميني�ا العام المايض ،كونها اخلاســـر
ً
سواء أكانت تركيا
األكرب أمام قوى اإلقليم واملنطقة،
وإسرائي�ل ،أو حىت روسيا والواليات املتحدة األمريكية.
ُيضاف إىل ذلكُّ ،
ختوف إيران من تن�ايم األدوار الرتكية
والباكســـتاني�ة يف أذربيجـــان ،إذ قامت الدول الثالث
بمناورات عســـكرية يف حبر قزوين قبل منـــاورة إيران،
أطلقت عليها اســـم «اإلخوة الثالثة» ،يف حني كانت
ّ ً
الشـــرارة اليت أشـــعلت احلنق اإليراين متمثلـــة يف فرض
الرســـوم اجلمركية على الشاحنات اإليراني�ة املتجهة إىل
ً
أرميني�ا عرب األرايض ُ
المستعادة حديث�ا من ِقبل أذربيجان.
ورغم تأكيد أذربيجان َّأن تلك الرسوم ُت َ
فرض على كل
الشاحنات من خارج البلد ،ال على الشاحنات اإليراني�ة
َّ
وحدها ،فإن ذلك التبرير ال يكفي إيـــران للقبول باألمر
ُ
الواقع والتسليم خبسران امتي�ازاتها اإلقليمية.
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َّ
تتعقـــد َ
العالقة الرتكية-اإليراني�ة بتعارض
باإلجمال،
املصالح وتصادم الرؤى يف الساحة األذربيجاني�ة ،وحتتاط
ّ َّ
والســـيما أن روابط وثيقة بني دول
إيـــران ألمنها القويم،
ّ
ُمحاذية ومنافسة لها يف اإلقليم أخذت يف التشكل بني
باكستان وتركيا وأذربيجان على حســـاب نفوذ إيران
َّ
ووحدتها الوطنيـــ�ة ،كما أن إجنازات الدولة األذربيجاني�ة
ً
نموذجـــا يتطلع إليـــه األذريون
وازدهارهـــا جتعـــل منهـــا
اإليرانيون .على الطرف املقابل ،يتن�اىم الوجود الرتكي يف
ّ ً
َ
مكاسب سياسية واقتصادية
أذربيجان ،محققا لنفســـه
ّ
متعددة ،أهمها :الوصول إىل حبر قزوين ،واغتن�ام الفرص
االستثمارية ،وحتصيل منافع سياسات الطاقة بكونها
ّ
ِّ
ًّ
ً
أساسيا للغاز الطبيعي والنفط األذربيجاين ،وحث
معربا
دول آسيا الوسطى املشرتكة معها ومع أذربيجان يف اللغة
َّ
حتقق يف َ
العالقة الرتكية-األذربيجاني�ة،
على االقتداء بما
ّ
وبالتايل مد النفوذ الرتكي إىل دول وســـط آســـيا ،وهي
ّ
منطقة الصراعات املتعددة بني دول إقليمية عديدة ،من
أبرزها :تركيا وإيران.
التام
وسطي بني الصدام املباشر والوئام
خامتة :مسار
ّ
ّ
نســـتخلص من تن�اولنا للقضايا الثالث البارزة ُ
تعارض

املصالح وتشـــابكها بني الطرفني الرتكي واإليراين على
مســـتويات التحليـــل الثالثة ،ففـــي مســـتوى َ
العالقة
َ
مشـــكلة الالجئـــن ً
ّ
قدرا
البيني�ة جند الطرفني يوليان
www.rasanah-iiis.org

ً
كبريا من االهتمام ،على قدر اهتمامهما بمنع األسباب
ً
املفضية إىل نشـــوء ذلك اإلشـــكال ،متمثـــا يف عدم
االســـتقرار السيايس كما يف احلالة األفغاني�ة ،وما فئت
الطرفـــان يشـــددان على قضايـــا التعـــاون يف مجاالت
َّ
األمن احلدودي واحلرب على اإلرهاب .كذلك ،فإن من
أولويات احلكومة اإليراني�ة اجلديدة تعزيز الشراكات
التجاريـــة مع دول اجلوار ،لكـــن ذلك الهدف يف ِّ
حي
ً
َ
العالقـــة مع تركيا يواجه عديدا من العقبات ،فما زالت
َّ
ُ ّ
وكل
إيران تقبع حتت وطأة عقوبات أمريكية مشددة،
من إيران وتركيا تعرضت ملوجات كبرية من انتشار
جاحئة كورونا ،ولهذه املتغـــرات ٌ
دور يف تعطيل اآلمال
االقتصادية ،وخفض معدالت التب�ادل التجاري.
على املســـتوى اإلقلييم ،تدخل اجلارتـــان يف تن�افس
ِّ
محمـــوم ،فالصراع على أشـــده يف الشـــمال العرايق ُبغية
تأمني املصالح القومية ،وصعود طالبان يف أفغانســـتان
يســـتدعي بذل اجلهـــود لالســـتئث�ار بالنفوذ الســـيايس
واالقتصادي على حســـاب الطرف اآلخر ،وحتظى تركيا
ّ
باليد ُّ
الطوىل يف الســـاحة األذربيجاني�ة؛ ِم َّما يعقد مسائل
ّ َّ
والسيما أن
االشتب�اك مع إيران على حدودها الشمالية،
صراع النفوذ مع تركيا يف تلك املناطق ال يشمل أذربيجان
فقـــط ،بل يتعدى إىل حبر قزوين وجنوب القوقاز ،كما
يصل إىل أفغانســـتان وبلدان وسط آسيا ،وهو كذلك
موصول َ
بالعالقة مع باكســـتان وارتب�اطها الوثيق برتكيا.
ُ ّ
كل مـــن الطرفني
ّأمـــا على املســـتوى الدويل ،فيحفل
ّ َّ
والسيما أن إدارة أمريكية
بمتغريات الساحة الدولية،
ّ
ّ
ُ
جديدة حلت محل سابقتها يف ين�اير 2021م ،وهي مصرة
منذ إعالن برنامجها االنتخايب على إحياء االتفاق النووي
ٌ
اعرتاضات باجلملة على ُّ
توجه تركيا،
مع إيران ،ولديها
حليفها بالناتو ،إزاء املجريات يف ِامللف السوري .وتتخذ

َ
مواقـــف متب�اين�ة مـــن قضايا وقـــوى اإلقليـــم األخرى.
كبري يف منىح َ
ٌ
وبالتأكيد لسياساتها ٌ
العالقة بني
تأثري
الطرفني الرتكي واإليراين ،لكن ِامللف السوري لم يشهد
ّ
متغريات بارزة تؤث ُر يف مزيان القوة بني الطرفني الرتكي
واإليراين ،وبالتايل ،فالوضع القائم ما زال كما كان دون
تعديـــل منذ بداية عـــام 2021م ،مـــع احتمال أن حتدث
مستجدات يف املستقبل القريب.
َّ
ً
ُ
ختاما ،ويف سياق املعطيات الســـابقة ،يرجح أن تأخذ
ً
ً
َ
وســـطا بني الصدام املباشر
مسارا
العالقة بني الطرفني
ُ
التام ،مع تقلبات ُم َ
والوئام ّ
عتبة قـــد تلقي بظاللها على
َ
العالقـــات املســـتقرة والتقارب الذي شـــهدته األعوام
َّ
ًّ
إقليميا ،الذي
األربعة الماضية ،كما أن الوفاق النسيب
ً
كان حاصل بدافع مناهضة القـــوى اإلقليمية األخرى،
كالسعودية ومصر ،قد يزول مع عودة املياه إىل مجاريها يف
داخل مجلس التعاون اخللييج ،ومثول توقعات سياسية
ّ
بتقارب تركي-خلييج .وقد يظهر الشد واجلذب من
جديـــد ،إما يف ِامللف الســـوري على فرتات متقطعة بني
التوتر والتهدئة ،مع تفعيل الطرف األمريكي ألدواره
العسكرية على األرض ،وإما يف ِامللف األذربيجاين .لكن
َّ
إيران يف ِامللف األخري ال تملك إل التســـليم بما حصدته
تركيا يف أذربيجان؛ كون ذلك األمر ّ
يمس ســـيادة الدولة
َّ
َّ
خبرق
األذربيجاني�ة ،ولن يتحقق تعديل منشود إليران إل ٍ
ّ
لألعراف والقوانني الدولية ،أو ُّ
ّ
أرميين
عسكري
تفوق
على أذربيجـــان ،وهو ٌ
أمر بعيـــد املنال يف ظل املعطيات
الراهنـــة .ومع ذلك ،ســـيحرص الطرفـــان على قطف
ْ
ثمـــار َ
العالقات االقتصادية والتبـــ�ادالت التجارية ،إن
ُرفعت العقوبات األمريكية عـــن إيران ،وســـيحاوالن
حتيي�د اخلالف ما استطاعا ،وتعظيم مسائل التعاون يف
املجاالت األمني�ة واحلدودية.
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عاما من تعايش «حركة طالبان» مع الوجود األمريكي،
بعد عشـ ــرين ً
وخضـ ــوع احلركـ ــة للوسـ ــاطة ،للفوز بجـ ــزءٍ من ُ
احلكم في أفغانسـ ــتان،
اسـ ــتيقظت في شـ ــهر أغسـ ــطس 2021م ،علـ ــى قرار التخلـ ــي األمريكي
املفاجـ ــئ عـ ــن أفغانسـ ــتان؛ األمـ ــر الذي دفـ ــع ِبـ«حركة طالبـ ــان» ملقدمة
املشـ ــهد ،واالسـ ــتيالء علـ ــى مقاليـ ــد السـ ــلطة .وعلـ ــى الرغـ ــم مـ ــن أنَّ
اخلـ ــروج األمريكـ ــي كان ً
ـعيدا جلارتهـ ــا إيـ ــران ،فـ ــإنَّ تعقيدات
حدثـ ــا سـ ـ ً
تهديدات ومخاطر
املشـ ــهد ُسـ ــرعان ما أفضت إلى مخاوف إيرانية من
ٍ
ـتجدة ،تفـ ــرض عليها ضرورة التحرك حلمايـ ــة املصالح اإليرانية،
مسـ ـ ِّ
ـطة جتـ ــاه أفغانسـ ــتان ،في
واضحـ ــا في سياسـ ـ ٍـة
مـ ــا ظهـ ــر
ِ َّ
إيرانية نشـ ـ ٍ
ٍ
ً
أيضا
ُم
حاوالت ملوازنة عالقاتها مع حكومة «طالبان» ،التي حتاول هي ً
ٍ
التخلي عن ممارسـ ــاتها السـ ــابقة ،لتتمكن من إقنـ ــاع املجتمع الدولي
والشعب األفغاني ،بأحقيتها وكفاءتها في إدارة احلكم في أفغانستان.
هـ ــذه التوجهـ ــات انعكسـ ــت علـ ــى طبيعة التعاطـ ــي في ِملـ ــف العالقات
األفغانية-اإليرانية ،الذي يتساءل عن طبيعة العالقات بني اجلانبني،
تغيرات
ومحاولة اسـ ــتقراء مستقبل العالقة وسـ ــيناريوهاتها ،في ظل
ِ
املواقف الثنائية بني اجلانبني
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ّأو ًل :مسار العالقات اإليرانيـة -األفغانيــة
مغايـــرة
بعالقة
تتمزي إيـــران
ومختلفة مع أفغانســـتان،
ٍ
ٍ
ٍ
تمزيها عن بقية الدول املجاورة لها ،وذلك حبكم اجلوار
ً
ُ
والمشـــركات اللغوية والثقافية والديني�ة ،فضل عن
ُّ
وجتذر العالقات ُ
ُ
الممتـــدة منذ قرون.
العمـــق التارييخ،
وقد حافظت إيران على بن�اء عالقات متوازنة ًّ
نسبي�ا طيلة
ٍ
ٍ
ّ
تول احلكومات األفغاني�ة وحىت مع ظهور «طالبان»
جديد على الســـاحة
كمتغري
أوائل أكتوبر من عام 1994م،
ٍ
ٍ
َّ
توتر
األفغانيـــ�ة.
وعلـــى الرغـــم ِمما صاحب ذلك ُّ مـــن ٍ
لَّ َّ
وخالفات ،إ أن اســـتجابة طهران أدت إىل جتنب الكثري
ٍ
ً
ُ
رئيس يف
من مواطن اخلالف ،مقدمة املصلحـــة
كعامل ٍ
ٍ
عالقاتها مع أفغانستان ككل ،ومع مكوناتها الداخلية؛
ُّ
لتجنـــب اإلضـــرار بمصاحلهـــا اإلســـراتيجية ،ســـواء
ِّ
على الصعيديـــن ،اإلقلييم املتمثـــل يف عالقات طهران
بالفاعلني اإلقليميني مثل الصني وباكســـتان والهند،
أو على صعيد املصالح اإلســـراتيجية الثن�ائي�ة املرتكزة
على مجاالت االقتصاد وانســـيابي�ة التجارة البيني�ة ،إىل
جانب القضايا األمني�ة املتعلقـــة باملهاجرين األفغان غري
الشـــرعيني ،ومسألة تهريب املخدرات ،واملوارد المائي�ة
ً
املشرتكة ،عطفا على سالمة األقليات الشيعية املتمثلة
يف الهزارة( .)1وجنحت إيران يف موازنة عالقاتها مع األفغان
ً
ً
ســـواء مع
متجاوزة املســـائل اخلالفيـــة ،ونقاط التن�افر،
احلكومات املتعاقبة على احلكم يف أفغانستان بعد
ســـقوط «طالبان» عام 2001م ،أو مـــع «طالبان» ذاتها
ًّ
ًّ
وسياســـيا مع الطرف الداخلي
أيديولوجيا
املتصادمـــة
ِ
املوايل إليران من الشيعة.

وقد سادت املنهجية اإليراني�ة خالل حكومة أشرف
غين األخرية ،ولم تتن�افر ُ
ك ًليا معها ،لكنها اختذت ً
نهجا
ً
حذرا يف التعامل مع الطرفني يف ٍآن واحد .يف نفس الوقت،
ٌ
ً
خصوصا مـــع «طالبان»،
كانت هناك قنوات للتعاون
َّ
عـــزز منها تقاطع العدو األمريكي املشـــرك ،الذي برز
ُ
حكم يف طبيعة العالقات بني الطرفني ،بل دفع
كعامل م ٍ
ٍ
عديدة خالل
تواصل
قنوات
وفرض
التعاون
باستمرارية
ٍ
ٍ
سنوات الوجود األمريكي على األرايض األفغاني�ة.

 .1االجتماعات التشاورية ُ
المسبقة بني «طالبان» وإيران
تابعـــت طهـــران مســـتجدات األحداث على الســـاحة
ً
خصوصا مع «طالبان» ،وبدأت يف استشعار
األفغاني�ة،
ًّ
مخاطـــر التوســـع املتنـــ�ايم ِلـ«طالبـــان» داخليـــا .فقد
سبق االنسحاب األمريكي من أفغانستان ،تكثيف
الدعوات الرسمية ُ
المقدمة من ِقبل إيران لصالح أعضاء
عدد مـــن االجتماعات
«طالبـــان» ،نتـــج عنها انعقـــاد ٍ
واجللســـات التشـــاورية مع أعضاء احلركـــة ،خاصة

ٌ
((( رائد احلامد ،إيران و«طالبان» سنوات من التعاون اخلفي ومستقبل العالقات بينهما ،ترين�دز للبحوث واالستشارات 15( ،نوفمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 23 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3fz4vyA ،
www.rasanah-iiis.org
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أ .عودة «طالبان» واإلجيابي�ة اإليراني�ة جتاهها:
طـــرأ ٌ
تغري يف مضامني اخلطاب الســـيايس اإليـــراين جتاه
�ات
األحـــداث بالرتحيب وإبـــداء مواقف إجيابي�ة وتمني ٍ
عالقات طيب ٍ�ة مع حكومة «طالبـــان» ،مع
ملســـتقبل
ٍ
شاملة وعدم
حكومة وطن ُي ٍ�ة
التأكيد على ضرورة تشكيل
ٍ
ٍ
تهديـــد األرايض اإليرانيـــ�ة .وقد ظهرت أوىل ردود الفعل
اإليراني�ة على لســـان وزير خارجيتها آنذاك محمد جواد
ظريـــف ،الذي أعلن عن دعم بالده لتشـــكيل مجلس
تنسيق ،وإرســـاء املصاحلة يف أفغانستانَّ .
وغرد ظريف
ٍ
ســـاعات من
على حســـابه الشـــخيص يف «تويرت» بعد
ٍ
ً
َّ
ســـقوط العاصمة كابول ،قائل «إن العنف واحلرب
ً
مثلهما مثل االحتالل ،ال ولن يكونا أبدا الســـبي�ل لتسوية
َّ
مشـــكالت أفغانســـتان ،وإن مبادرة اإلخوة يف مجلس
التنسيق وبقية القادة األفغان ،من املمكن أن ُتمهد احلوار
واالنتقال السليم إىل السالم املستدام ،وستواصل إيران
جهودها من أجل املصاحلة يف أفغانستان»(.)4
أما موقف احلكومـــة اإليراني�ة اجلديدة ،فقد عرب عنه
َّ
الرئيس إبراهيم رئييس ،الذي عد االنســـحاب األمريكي
ً
ً
ُ
ِّ
من أفغانستان هزيمة ،جيب أن تشكل فرصة لتحقيق

ب .خفوت األيديولوجيا «املتشددة»:
َّ
تمثل ٌ
تغري آخر يف موقف «طالبان»
على اجلانب اآلخـــر
ّ
جتاه إيران ،إذ شهدت األشـــهر اليت تلت تول «طالبان»
احلكم يف أفغانستانٌ ُ ،
تغي يف لهجتها جتاه املكون الشيعي،
مؤشر إىل رغبتها يف حتجيم التوتر املذهيب ،والتخلي عن
يف ُّ ٍ
التشـــدد األيديولويج جتاه الشـــيعة األفغان ،وسمحت
مساحات ملمارسات الشيعة األفغان،
«طالبان» بمنح
ٍ
ُ
ٍّ
وجه تساميح ومتعايش مع املكونات املختلفة.
إلظهار ٍ
ُ
وكان موقع «وكالة آوا» ،أو ما يعرف بصوت األفغان،
ً
موضوعا يتن�اول فيه سلوك حكومة «طالبان»
قد نشر
ونهجها بعد توليها مقاليد السلطة السياسية .إذ أوضح
ّ
أن تبنيها مسألة التسامح الديين ،كان من أبرز املتغريات
الســـلوكية لها الذي لم يتوقعه أحد ،حيث لـــم يعودوا
ً
ًّ
متحجرا ،وباتوا يؤكـــدون على احلق يف
أيديولوجيا
تي ً�ارا
ً
حرية الدين ألتب�اع الديانات األخرىُ ،مستدل بسماحها
إقامة الشـــعائر الدينيـــ�ة ،وخاصـــة املتعلقة بالشـــيعة
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((( مركز اجلزيرة للدراسات ،إيران وعودة «طالبان» :كيف تقرأ طهران الفرص والتحديات؟ 29( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 24 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3KdtXYJ ،
((( دويچه وله دری ،هیئت «طالبان» به چه هدفی به ایران سفر کرده است؟ 07( ،بهمن 1399ه.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3qwS6BR ،
((( خربگزاری ایسنا ،توصیه ایران به آمریکا«/طالبان» همه افغانستان نیست/فقط در مورد چگونگی اجرای برجام گفتوگو یمکنیم 07( ،تري 1400هـ.ش) ،تاريخ االطالع 25 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/33qZAgN ،
((( تويرت ،تغريدة وزير اخلارجية اإليراين جواد ظريف 15( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3A75TCm ،
((( سبوتنيك ،انسحاب أمريكا من أفغانستان وبروز «طالبان» ..مزيان الرحب واخلسارة بالنسبة إليران 08( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GAvl5A ،
((( روسيا اليوم« ،طالبان» ترحب بتصرحيات خامنيئ الداعية ملزيد من الوحدة بني السنة والشيعة يف أفغانستان 26( ،أكتوبر 2021م) ،تاريخ االطالع 26 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3f2fHDD ،
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خالل العام 2021م ،كما أسفرت اجلهود اإليراني�ة عن
عدد من القيادات يف «حركة طالبان» ،نتج
اســـتقطاب ٍ
َّ
ٌ
زيارات أجرتها وفود من احلركة إليران ولقائهم
عنها عدة
ٍ
بمســـؤولني إيرانيني ،كان أبرزها :زيارة الوفد السيايس
محادثات مع وزير
لها يف ين�ايـــر 2021م والذي أجرى عدة
ٍ
اخلارجية اإليراين محمد جواد ظريف ومسؤولني إيرانيني
آخرين( .)1إىل جانب الزيارة اليت أجراها أعضاء احلركة
بقيادة ُمال عبد الغين برادر لطهران يف نهاية يونيو 2021م،
ُ ِّ
وقـــد غلفت أهداف تلك الزيـــارة ،بأنها أتت للتشـــاور
فيما يتعلـــق بقضية الالجئني ومناقشـــة بعض القضايا
السياسية واألمني�ة(.)2
ُّ
 .2تب�دل املشهد بعد االنسحاب األمريكي
ّ
ً
هاجسا
لطالما مثل الوجود األمريكي يف أفغانســـتان،
ً
كبريا إليران ،ومثلت قواتها املتمرتســـة علـــى حدودها
ً ُ ً
َّ
محتمل لألرايض اإليراني�ة ،إذ عدت إيران
الشرقية تهديدا
ً
االنســـحاب األمريكي انتصارا لـ«طالبان» يف أفغانستان
ً
وهزيمة لإلسرتاتيجية األمريكية .فقد راقبت طهران عن
كثب ،وتعاطت مع مشاهد التغيري الذي أحدثه خروج
ٍ
َْ
ٍ
واهتمام عاليي ،وما حيمله ذلك
جبدية
القوات األمريكية
ٍ
وتطورات على املشهد األفغاين.
تداعيات
االنسحاب من
ٍ
ٍ
وهو ما برز ًّ
جليا يف خطابات املســـؤولني اإليرانيني .فقبل
ســـقوط العاصمة كابول على أيدي «حركة طالبان»؛
أكد املتحدث باسم اخلارجية اإليراني�ة ،سعيد خطيب

ٍّ
صحفي عقـــده يف أواخر يونيو 2021م،
مؤتمر
زاده ،خالل
ٍ
َّ
على أن بالده تت�ابع قضية أفغانستان جبدية ،وعلى أعلى
مستويات األمن والسياســـة ،وتتفاوض وتتب�احث مع
مختلف األطراف يف أفغانستان(.)3

ٍ
ٍ
مستدام لدى أفغانستان .وأصدر الرئيس اإليراين،
سالم
أوامره إىل املجلس األعلى لألمن القويم ووزارة اخلارجية،
ملراقبة التطورات األفغانيـــ�ة عن كثب؛ وتعهد بأن تب�ذل
ُ ً
بـــاده
جهودا لضمان االســـتقرار يف أفغانســـتان( ،)5فيما
ملزيد من الوحدة بني الســـنة
دعا املرشـــد علي خامنـــيٍ ،
ً
َ
والشـــيعة يف أفغانســـتان ،األمر الـــذي لقـــي ترحيب�ا من
«حركة طالبان»(.)6

178

الشــأن الدولـي :إيــران وأفغانستان

األفغان ،كإقامة طقوس احلـــداد خالل شـــهر ُمحرم،
وتأمني إقامتها يف الداخل(.)1

ُ
الســـبل للخروج بأكرب املكاسب ،لكن هذه الفرص
ستواجهها العديد من التحديات.

ج .سياسة االحتواء والتهدئة:
ً
نتيجـــة للتغريات يف الســـلوك الســـيايس لـ«طالبان»،
اجتهـــت إيـــران للتهدئـــة واإليعـــاز للتيـــ�ارات األفغاني�ة
الشيعية أو حىت املوالية لها ،بعدم معارضة احلكومة اليت
تقودها «طالبان»َّ ،
ورجحت إيران ِخيار التهدئة واحتواء
متغريات الســـاحة األفغاني�ة وما يؤكد ذلك ،موقف
ُ
احلكومة اإليراني�ة جتاه أوىل املواجهات املباشرة اليت جرت
بني اجلانبني ،وذلك بعد قيـــام القوات األمني�ة التابعة
ِلـ«طالبان» مطلع ديسمرب ،بالسيطرة على ثالث نقاط
عدد
تفتيش على احلدود املشـــركة بني البلدين .ومقتل ٍ
من اجلنود ،األمر الذي أدى إىل مســـارعة املتحدث باسم
َّ
احلكومة اإليراني�ة ســـعيد خطيب زاده ،باعتب�ار أن ذلك
َّ
ُ
ٍّ
حدودي َّتم احتواؤه( .)2كما خففت
خالف
لم يكن ســـوى
ٍ
ّ
بعض وسائل اإلعالم اإليراني�ة من تلك احلادثة ،وعدتها
سوء فهم َّ
وتم تداركها.
ٍ

 .1الفـــرص
أ .أسهم االنسحاب األمريكي من أفغانستان ،يف تقليص
ُّ
لسنوات ،بل
والتوجسات اإليراني�ة اليت دامت
املخاوف
ٍ
ً
َّ
ً
ً
وعد ُته نصرا إسرتاتيجيا لها ،خاصة أنه يتن�اغم مع مبادئها
السياسية ،ويدعم موقفها املناكف ضد واشنطن .إذ جتد
ِّ
َّ
طهران أنها تقف على صـــف املواجهة األمريكية ،وتقود
ما ُتســـميه بمحور املقاومة ضد واشنطنً .
ونظرا لتقاطع
ّ
العدو بني إيران و«طالبان»؛ من املمكن أن يولد ذلك
ُ ً
�ات لصاحلها.
الفراغ ِّاألمريكي فرصا وإمكاني ٍ
ُ
ب .توفر فـــرص اجلوار اجلغرايف واملنافـــذ الربية الثالثة
بني اجلانبني ،االحتي�اجات الضرورية ألفغانســـتان من
ِّ
البضائع والكهرباء ومنتجات النفط ومواد البن�اء ،حيث
ِّ
صـــدر ّ
ُت َعـــد إيـــران ُ
األول للـــواردات األفغاني�ة خالل
الم
الســـنوات األخرية( .)3فقد بلغ حجم التجارة الســـنوية
بني إيران وأفغانســـتان ،حنو ملياري ونصف املليار دوالر،
ُ ُّ
يف حني تعد طهران كذلك واحدة من أبـــرز الدول اليت
ُ ِّ
ٍّ
ٍّ
سنوي يصل إىل قرابة 237
تصدر الكهرباء لكابول ،بمعدل
ًّ
سنويا(.)4
ميغاوات
ج .تشرتك إيران وأفغانستان يف قواسم ثقافية وتاريخية
وجغرافية كبرية ،من أبرزها :لغتهما الرسمية الفارسية
ً
عطفـــا علـــى وجـــود القوميـــات الشـــيعية يف الداخـــل

ثانيا :الفُ رص والتحديات اإليرانية بعد عودة «طالبان»
ً
أتاح انســـحاب القوات األمريكية مـــن أفغانســـتان
ً
وعـــودة «طالبـــان» إىل احلكـــم ،إليـــران عـــددا مـــن
الفرص ،اليت ســـتعمل على استغاللها وتوظيفها بكل

األفغاينِّ .
وتعول طهران على مشاركة وتعاون الطاجيك
والهزارة واألوزبك ،وعدم توحد موقف البشتون الذين
َّ
ُيشـــكلون العمود الفقري حلركة «طالبان» .لذلك ،فإن
جناح «طالبان» يعتمد على اســـتخدام كل اجلماعات
العرقية ودورها يف احلكومة؛ األمر الذي يتطلب التعاون
ِ
()5
والصداقة مع طهران .
 .2التحديات
أُ .يمثل وجود املنافســـن على صعيد الساحة األفغاني�ة،
ً
ً
حتديا ماثل أمام مشـــاهد التغري يف أفغانستان ،يف العديد
مـــن االجتاهـــات السياســـية واالقتصاديـــة والدينيـــ�ة
ً
ســـواء من دول اجلوار أو من الدول اإلقليمية
والثقافية،
والدولية الفاعلة .فعلى صعيد دول اجلوار ألفغانستان؛
َّ
ترتبع باكستان على قائمة الدول املنافسة إليران ،داخل
ُ ُّ
العريق ،تعد البشتون اإلثني�ة
أفغانســـتان ،وعلى الصعيد ِ
ً
األكرثية يف أفغانستان واألكرث ارتب�اطا بب�اكستان.
ً
خصوصا
فاألخـــرة ُتمثـــل للبشـــتون الوجهـــة واملـــاذ،
وأنهم يقعون علـــى امتداد حدودها مع أفغانســـتانِ ،م َّما
يمنح إســـام آبـــاد أفضلية اســـتقطابهم العريق واملذهيب
والثقـــايف( .)6وهو ما يرفـــع مخاوف طهران من املوقف
َّ
الباكســـتاين ،الذي اليزال يتمتع ببعض النفوذ القوي مع
ٌ
«طالبان» .كما تنت�اب إيران توجسات من تزايد نفوذ
باكستان يف اإلضرار بمصاحلها االقتصادية ،فبسبب
عالقة «طالبان» الوثيقة مع باكستان ،سيؤول ذلك

((( خربگزاری اوا ،رواداری مذهبی ،بزرگرتین تغییر «طالبان»؟ ۲۸( ،اسد ۱۴۰۰ه.ش) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3KizjCb ،
ٍّ
حدودي مع أفغانستان 01( ،ديسمرب 2021م) ،تاريخ االطالع 27 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3FyOmnJ ،
خالف
�اك مسلح ..إيران تؤكد احتواء
ٍ
((( اجلزيرة نت ،بعد اشتب ٍ
((( جامعه انديشكده ها ،نگاهی به فرصت های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان( ،د.ت ،).تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3GzsWrM ،
ٔ
فصلنامە مطالعات راهربدی سیاستگذاری عمویمٔ ،
ٔ
(شمارە  ،) 28پاییز  ،97ص .76
دورە ،8
((( سين�اىي ،وحيد .جماىل ،جواد ،دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختالفات آیب دو کشور (باكاربست رويكرد اقتصاد نهادگرا،
((( خربگزاری ایسنا ،فرصتها و چالشهای حضور «طالبان» در صحنه قدرت برای ایران ۶( ،شهریور  ۱۴۰۰ه.ش) تاريخ االطالع 28 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3KgaBCk ،
((( النهار العريب ،إثني�ات العرق والدين ..فسيفساء الدم يف أفغانستان 19( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3Fw7iU4 ،
www.rasanah-iiis.org
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َّ
مياه نهر هريمند ،كأبرز تلك القضايا وتمثلت يف حيويتها
لألجزاء الشـــرقية إليـــران ،والغربي�ة األفغانيـــ�ة .ولطالما
ونزاعات بني الطرفني،
خالفات
كانت مسائل النهر محل
ٍ
ٍ
ُ
ً
صوصا فيما يتعلق بتقســـيم مياهه واالستفادة منه يف
خ
منطقة الدلتا(.)4
ٌ
ٌ
ٌ
ً
ٌ
إيرانية يف إعادة
ورغبــــة
متبادلة
شــــكوك
ثالثا:
التموضع وبناء النفوذ
َّ
يب�دو أن مشهد العالقات اإليراني�ة األفغان ُي�ة لعام 2022م،
ً
تهدئة مع
ظاهـــرة وأطـــر
مقاربات
مزيجا من
ســـيتخذ
ٍ
ٍ
ٍ
إسرتاتيجيات إيراني ٍ�ة بعيدة
حكومة «طالبان» ،وتنفيذ
ٍ
ُ
ُ
نافس
املدى للســـيطرة على الفضاء األفغاين ،ويبعد أي م ٍ

Rasanah

((( دني�اى اقتصاد ،حتوالت افغانستان ،تهدیدها و فرصتهای اقتصادی ایران 03( ،شهريور 1400ه.ش) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3rq8LpI ،
ٌّ
ٌ
اضطراري :كيف تتعامل إيران مع التطورات األفغاني�ة؟ 13( ،يوليو 2021م) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3IfBV1T ،
اخنراط
((( مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،
((( اقتصاد آنالين ،ایران و افغانستان چه اشرتاکایت با یکدیگر دارند؟ 28( ،تري 1399ه.ش) ،تاريخ االطالع 30 :ديسمرب 2021مhttps://bit.ly/3twMQzT ،
((( سید عباس فروغی نعمت الهی؛ مهدی حسنی باقری؛ محمود شیخ اویسی ،تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسالیمایران ،فصلنامه علىم  -پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انساین  -سال
پنجم ،شماره سوم ،تابستان  ،1392ص .33

التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

إىل تقليـــص احلواجز التجارية بني البلدين ،وستتوســـع
ُ
يمكن للتن�افس
بشـــكل كبري .على اجلانب اآلخر،
دائرتها
ٍ
ُ
االقتصادي والسيايس بني الهند والصني ،أن يفتح خطى
ٍّ
جتاري مهم ،باإلضافة
كشريك
الهند على أفغانستان
ٍ
إىل روســـيا اليت تعـــزم توســـيع وجودهـــا االقتصادي يف
ِّ
أفغانستان ،وخاصة يف مجال النفط(.)1
ب .تتخوف إيران من إمكاني�ة توسع نشـــاط «تنظيم
داعش» بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان ،وقد
حذر وزير اخلارجية اإليراين السابق محمد جواد ظريف،
يف هذا الســـياق يف بي ٍ�ان له يف  16أبريـــل 2021م ،من تزايد
ً
شـــرا إىل أن
نفـــوذ «تنظيم داعـــش» يف أفغانســـتانُ ،م
عدد من الهجمات(.)2
التنظيم قد تبىن مسؤولية ٍ
َّ
ســـنوات
ج .احتل موضوع الالجئني األفغان إليران منذ
ٍ
عدة ،قائمة القضايا األبرز بني اجلانبني .وما حيمله ذلك
من تداعيات أمني�ة واقتصاديـــة على إيران؛ ً
نظرا للوجود
ٍ
ٍ
ٍ
الهائل من األفغـــان املهاجرين علـــى األرايض األفغاني�ة،
َّ
َّ
والذي قدرت اإلحصائي�ات ،بأن أعدادهم تصل إىل ثالثة
ماليني يف إيران( ،)3كما زادت وتـــرة تدفقهم عرب احلدود
ُ
املمتدة بني اجلانبني اليت تقارب  900كلم بعد تســـلم
«حركة طالبان» مقاليد ُ
احلكم يف أفغانستان.
ً
د .تظهـــر أيضا مســـألة امليـــاه وارتب�اطهـــا بقضايا األمن
القويم للجانبني ،أو ما يعرف بالسياسة المائي�ة (Hydro
 ،)Politicsفقد أصبحت قضية املياه خالل القرن األخري
ً
واحدة من أهم الســـلع اإلســـراتيجية .إذ برزت مسألة

ُ
ُ ِّ
فمن املتوقع أن تسخر
للدور اإليراين يف أفغانســـتان .ولذا ِ
طهران أدواتها املتعددة وإمكاني�اتها مـــن خالل العديد
من اإلسرتاتيجيات اليت جتيدها ،للتموضع على الساحة
األفغاني�ة ،ومن أبرزهاُ :
المشرتكات اليت تربطها بالطبقة
العرقيـــة والديني�ة يف الداخـــل األفغاينً ،
مرورا بالتقارب
ِ
مع بقية األطراف الفاعلـــة أو املوالية خارج أطر الدين أو
ُ
العـــرق .وتراهن طهـــران على طبيعة عالقاتها الســـابقة
ِ
يف الداخل األفغـــاين مع األطياف املختلفة ،والعمل على
ً
محاولة تمكني أدواتها األبرز داخل أفغانستانُ ،مستفيدة
االستفادة من التي�ارات
من شبكة الوالءات
الشيعية ،أو ُ
ًّ
ُ
المعارضة ِلـ«طالبان» داخليا كأمراء احلرب املناوئني
ِلـ«طالبان» ،يف إشـــراكهم يف دوائر صنع القرار الرسيم
ً
ًّ
داخليا.
ومنحهم مزيدا من الفرص وقنوات النفوذ
كما َّأنه مـــن ُ
المتوقع أن تتوســـع نشـــاطات إيران
َّ ّ
الداخلية بتســـخري قوتهـــا الناعمـــة ِمما حيقق لهـــا نت�اجئ
إجيابي�ة ،وهي املتمثلة يف َّ
مؤسساتها اإلغاثي�ة ،اليت بدورها
ً
ً
ُتمارس ً
ثقافياُ ،معتمدة على حاالت الفقر املزتايدة
نشاطا
داخل أفغانستان ،إىل جانب النفوذ اإلعاليم ،عرب تشكيل
ُ
ودعم العديد من الوسائل اإلعالمية ،اليت تمارس تهدئة
ّ
اخلطاب َّ
املوجه إليران ،وتتبن الرؤيـــة اإليراني�ة ونهجها
بشكل عام.
السيايس
ٍ
ً
ُ
ويمثل الالجئون فرصة قد تســـتغلها إيران لصاحلها،
ُ
فاملخاوف اليت قد ُيمكن أن تض َّر بمســـألة األمن القويم،
ً
استطاعت إيران احتواءها سابقا ،من خالل ّ
ضم الشباب
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األفغان املؤدجلني وذوي احلاجة ،للميليشيات الشيعية
اليت تقاتل باســـمها يف ســـوريا .وسيكون اللعب بورقة
الالجئني ،إحدى ِخيارات إيـــران املطروحة ،يف ظل تردي
ًّ
داخليـــاّ ،
وني�ة
األوضاع الداخلية بعد ســـيطرة احلركة
ً
طهران مأسســـة الكيانات التابعة لها ،خاصة الشيعة
األفغان ،مثلما قامت به يف تشكيل «لواء فاطميون».
َّ
كما يتمثـــل التحـــدي البـــارز يف عالقـــات طهران
ِبـ«طالبـــان» ،ومدى بقاء ســـلوكها احلـــايل يف التعامل
ً
خصوصا الشـــيعة الهزارة
مع األطياف املواليـــة إليران،
ومـــدى االلزتامـــات املقدمة من ِقبـــل «طالبـــان» جتاه
ً
ً
َّ
َّ
ذلك .وألن إيران قدمت سياســـة مرنة جتاه «طالبان»،
فليس من ُ
سياسات أخرى يف حال
المســـتبعد أن تنتهج
ٍ
َّ
تطورت األمور وآلت إىل ما يتعارض مع ما تبن�اه موقف
«طالبان» جتاه الزتاماتها بالتعامل مع األقليات الديني�ة
الشيعية يف أفغانســـتان .وما ُيمكن أن تستخدمه كأوراق
داخلية عرب أدواتها الداخلية املمكنة.
ضغط
ٍ
ٍ
َّ
حالة من
ومن املرجح أن تواصل إيـــران جلوئها لفرض ٍ
عدم االســـتقرار الداخلي يف صنع بـــؤر القالقل والرتويج
ألجواء انعدام األمن يف أفغانســـتان ،فقد شهدت األشهر
ّ
التالية بعد تول «طالبان» وقوع العديد من التفجريات
املتفرقة يف أفغانســـتان ،اســـتهدفت فيها أقلية الشيعة
ً
األفغان .وقد يكـــون ذلك ذريعة لها لتأســـيس قوات
َّ
مقاومة
تابعة لها يف أفغانستان ،تتبن الدفاع عن
متعددة ٍ
ٍ
ٍ
الشـــيعة أو الرتويج لما تســـميهم بـ ِ«املستضعفني» يف
ُ
أدبي�ات السياسة اإليراني�ة ،وما يؤكد ذلك ،تعيينها حسن
مم ًثل ً
كاظيم قيم ُ
خاصا إليران يف الشأن األفغاين.
ً
ً
سفريا لبالده يف العراق
واشـــتهر قيم الذي عمل سابقا
بعد ســـقوط نظام صدام حسني ،بت�أسيس امليليشيات
الشيعية ُ
الموالية إليران يف العراق.
www.rasanah-iiis.org

اقــرأ أيضً ــا

تقريــر

الالجئون واملهاجرون األفغان
مستقبل قامت فـي إيران
أمام
ٍ
أصبحت إيران -يف أعقاب استيلاء حركة طالبان على
ُ
السلطة يف أفغانســـتان -ثاين وجهة لالجئني واملهاجرين
األفغـــان ،بعد باكســـتان .وبعد أن عـــر آالف األفغان
ّ
حدود بالدهم إىل إيـــران ،فرضت األخرية إجراءات للحد
ُّ
َّ
مـــن تدفقهم إليها .وذكرت منظمة «هيومـــن رايتس
َّ
ووتش» أن إيران انتهكت أغلب الزتاماتهـــا القانوني�ة،
ُ
وأســـاءت معاملة األفغـــان القادمـــن إليها ،فيمـــا ت ِص ّر
احلكومة اإليراني�ة على رفض استيعاب موجة الالجئني
َّ
َّ
األفغـــان اجلديدة؛ ألنها تريد منهـــم املغادرة .وحت اآلن،
طردت إيـــران -بموجب قانـــون تنظيـــم إقامة األجانب
الـــذي صاغته عام 2012م -مـــا يقارب  6.1مليون أجنيب
ُ
غري شـــرعي ،معظمهم من األفغان .كما ي َرم األفغان من
ُ َ
حقوقهم األساسية ،ويظر الزواج بينهم وبني اإليرانيني.
ويتعرض املهاجرون األفغان يف إيران ملخاطر ّ
َّ
مهني�ة قاتلة،
َّ
ً
ويتعرضون
وكثريا ما يعملون وال يســـتلمون أجورهـــم،
لألذى على يد األجهزة األمني�ة اإليراني�ة ،كما ال يســـتطيع
األفغان ِّ
املزتوجون من إيراني�ات احلصول على اجلنسية
اإليراني�ة ،ويواجه أطفالهم عقبات كبرية يف هذا الشأن...
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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اتّ ســــمت العالقات بني إيـ ــران وأذربيجـ ــان بالتوتُّر العالي منذ اسـ ــتقالل
األخيرة في  31أغسطس 1991م ،وقد تأثرت العالقات الثنائية بني البلدين
العرقية-الطائفيـ ــة
بثالثـ ــة عوامـ ــل ،هـ ــي :التوتـ ــرات احلدوديـ ــة واملخـ ــاوف ِ
حدودي مباشـ ـ ٌـر بني
نزاع
ٌّ
واجليواقتصاديـ ــة .وعلـ ــى الرغم من أنَّه ال يوجد ٌ
مرتفعا منذ سـ ــقوط إقليم
البلدين ،فإنَّ مسـ ــتوى التوتُّرات احلدودية ظل
ً
ـتطع جيش إيـ ــران -على خالف املرشـ ــد األعلى
ناغورنـ ــو كارابـ ــاخ ،ولـ ــم يسـ ـ ِ
واحلكومة-تقبـ ــل الوقائـ ــع اإلسـ ــتراتيجية اجلديـ ــدة ح ّتـ ــى اآلن ،إذ كشـ ــف
ُّ
متوضع «احلرس الثوري» اإليراني واستعداده على احلدود ،عن محدودية
ـلحة ،وال متلك
ِخيـ ــارات إيـ ــران ،فهي عاجـ ــزةٌ عن الدخول في
مواجهة مسـ ـ ٍ
ٍ
خالف روسـ ــيا وتركيا-
هجوم علـ ــى أذربيجان .كما أ َّنهـ ــا -على
القـ ــوة لشـ ــنِّ
ِ
ٍ
دور في اتفاق السـ ــام بني أرمينيـ ــا وأذربيجان عام
عجـ ــزت عـ ــن القيام ّ
بأي ٍ
2020م .ومـ ــن الواضـ ــح أنَّ إيران فقدت نفوذها في جنوب القوقاز ،في ظل
تناقص النفوذ
إقليمي .وفي ضـ ــوء
كضامن
متكُّ ن روسـ ــيا من إبراز نفسـ ــها
ِ
ٍ
ٍّ
اإليرانـ ــي ،تشـ ـ ُـعر األقلية التركية األذرية في إيـ ــران -التي يبلغ تعدادها 15
حركة
ـات طويلـ ـ ٍـة ،أو حتّى
ٍ
ـال حـ ــدوث اضطرابـ ـ ٍ
مليو ًنـ ــا -باحلمـ ــاس الحتمـ ـ ِ
انفصالية في إيران
ٍ
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ٌ
ضغط فيها،
جماعات
ّأما أذربيجان ،فهي مدركة لظهور
ٍ
ِ
تعمل على حتقيق أجندة النظام اإليراين ،كما هو احلال
مع بايق جريان إيران (العراق وباكســـتان وأفغانستان)،
ُّ
وتســـتمر حالة انعدام الثقة يف التن�ايم بني باكو وطهران.
ّ
وبينما ال يتســـع املجال ّ
جيوإســـراتيجية،
حتالفات
ألي
ٍ
ٍ
ً
ً
من املمكن أن جتد إيران وأذربيجان أرضية مشرتكة يف
املجـــاالت اجليو-اقتصاديـــة .وقـــد انتهى عـــام 2021م
واعدة باســـتقرار
إشـــارات
العاصـــف باألحداث ،دون
ٍ
ٍ
ِّ
العالقات بني إيـــران وأذربيجان .وحيلل هذا ِامللف أربعة
َّ
عوامـــل رئيســـة أثرت يف العالقات بـــن البلدين خالل
ُّ
والعرق والدين
العام 2021م ،وهي التوترات احلدوديةِ ،
والوطنيـــ�ة ،واالقتصاد اجلغـــرايف ،واالجتاهات املتب�ادلة
ُّ
لتهدئة التوترات.
ّأو ًل :التوتُّ رات احلدودية

أشغلت احلرب اليت دامت ً 44
يوما حول ناغورنو كاراباخ،
اجلانب اإليـــراين بقدر ما أشـــغلت أرمينيـــ�ا( ،)1إذ أطلق
«احلرس الثوري» اإليراين ،أكرب مناوراته العسكرية
على طول حدوده الشمالية يف ّ
األول من أكتوبر 2021م
حتت اســـم «فاحتـــو خيرب» ،بمشـــاركة آالف اجلنود
وأسراب الدبابات واملركبات املسلحة وتشكيالت
املدفعية وعشـــرات املروحيات احلربيـــ�ة واملروحيات
ٌ
ٌ
َّ
متعددة األغراض.كما نشـــرت مجموعة مختلفة من
منظومات الدفاع اجلوي والطائرات املســـرة ،وقامت

بطائرات
جوية
بطلعات
الطائرات املقاتلـــة اإليرانيـــ�ة
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
هجوميـــة
واعرتاضية( .)2ولكن لم يكن ذلك بهدف
ٍ
ٍ
ُ
التدريب العســـكري ،إذ نقل عن رئيس أركان القوات
َّ
املســـلحة اإليراني�ة ،محمـــد باقري ،قولـــه :إن «احلرس
الثوري اإليراين ُ
صاروخ،
ســـيهاجم أذربيجان بأربعة آالف
ٍ
ِم َّما سيدمر باكو بالكامل»(.)3
هذه التهديدات اإليرانيـــ�ة ،دفعت ّ
قوات أذربيجان
مشرتكة حتت اسم
عسكرية
مناورات
وتركيا إىل إجراء
ٍ
ٍ
ٍ

«اإلخوان الراســـخون 2021م» يف منطقـــة خنجوان .ويف
هذه املناورات شاركت قوات املشاة اآللية والقوات
ٌ ّ ٌ
جوية يف
اخلاصة وقوات الدفـــاع اجلـــوي ومنظومات
املنطقـــة املحصورة بـــن أرميني�ا وإيـــران(ِ ،)4م َّما اســـتفز
القائـــد اإلقلييم ِلـ«احلـــرس الثوري» اإليـــراين يف تبريز،
ِّ
العقيد حســـن بور إســـماعيل ،إىل حد ضمه إسرائي�ل إىل
َّ
هذه التحركات بينما لم تشارك يف املناورات ،إذ قال» :إن
تكرار التهديدات اإلسرائيلية إليران من خالل جمهورية

(1) Nikola Mikovic, Tensions with Baku Reveal Iran’s Loss of Influence in Caucasus, Syndicate Bureau, (Oct. 29, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/34aRbyb
(2) Tehran Times, In Less than 48 Hours, Troops, Equipment Transferred to Drill Field in Northwest Iran, (Oct. 03, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3sLasQP
(3) Nikola Mikovic, Tensions with Azerbaijan Reveal Iran’s Loss of Influence in Caucasus, The Arab Weekly, (Oct. 28, 2021), Accessed on: Dec. 30, 202, https://bit.ly/3FGQOtb
(4) Golnar Motevalli and Zulfuqar Agayev, Turkey, Azerbaijan Plan Military Drills After Iran Moved Forces, Bloomberg, (Oct. 03, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bloom.bg/3HeHU6u
www.rasanah-iiis.org
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(1) Russian-Iranian Competition Heats up in South Caucasus, Al-Monitor, (Oct. 15, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3pENqJH
(2) APA, Exercise of Special Forces of Azerbaijan, Turkey, and Pakistan, (Sep. 15, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/32zhu0o
(3) AZERTAC, President Ilham Aliyev’s Interview with Turkish Anadolu Agency, (Sep. 28, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3mJW5IJ
(4) Report News Agency, Azerbaijan Maintained Its Military Power in 2021, (Oct. 28, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3qzh3v1
(5) Yeni Safak, Azerbaijan Considers Purchasing Pakistan’s Fighter Jets, (Nov. 02, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3FIwg3t
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ّ
أذربيجان ،ليس يف مصلحة باكو بل يهد ُد وجودها»(.)1
ّ َّ
وال شـــك أن الطائرات املسرية اإلســـرائيلية وغريها من
ً
منظومات األســـلحة كانت فعالة يف انتصار أذربيجان
على أرميني�ا ،ولكن -حىت اللحظة -لم ُي َ
زعم أو ُي َّ
سجل
ّ
ٍّ
ٍ
إســـرائيلي ضد إيران .وكان الدافـــع الرئيس
هجوم
أي
الذي ّ
حرك مناورات «احلرس الثوري» اإليراين الكبرية،
هو مناورة «اإلخوة الثالثة» ،اليت شاركت فيها القوات
اخلاصة الباكســـتاني�ة والرتكية واألذربيجاني�ة ،وقد

ّ
جنحت هذه القوات يف «مهام التسلل إىل خلف خطوط
العدو الوهمية ًبرا ً
وحبرا ً
وجوا ،باإلضافة إىل التدريب على
الكمائن والهجمات والتدريب�ات الربمائي�ة واجلوية»(.)2
هذه املناورة العسكرية الثالثي�ة ،أثارت قلق إيرانِ ،م َّما
ً
ُ
ٍّ
جعلها تعرب مباشرة عن ذلك لكل من باكستان وتركيا.
ُ
ويف عام 2021م ،أجريت عشرات املناورات يف األرايض
األذرية بمشاركة القوات الرتكية ،ففي منتصف فرباير،
شتوية
عسكرية
�ات
ٍ
ٍ
أقامت أذربيجان وتركيا تدريب ٍ

واســـعة النطاق ،وأرادت إيـــران اختبـــ�ار إرادة أذربيجان،
لَّ َّ
فأرســـلت شـــاحناتها إىل أرميني�ا كاملعتـــاد ،إ أن قرار
أذربيجان احتجاز ســـائقي الشاحنات اإليرانيني -الذين
كانوا يعربون أرايض أذربيجـــان يف طريقهم إىل أرميني�ا عرب
طريق «جوريس-كابان» -كشف عدم إدراك طهران
ّ
املتغي على األرض ،إذ أعرب الرئيس األذربيجاين
للواقع
()3
إلهام علييف،عن قلق بالده من انتهاك سيادتها  .وقد
ُّ
َّ
استطاعت الدبلوماســـية املكثفة تب�ديد هذه التوترات،
ً
ُ
لكن لم يدم هذا الهدوء طويل ،فإيران غري مرتاحة لتوقيع
دفاع مع تركيا ،ناهيك عن عالقاتها
أذربيجان اتفاقيات ٍ
اإلســـراتيجية واالقتصادية الوثيقة بإسرائي�ل ،وإقامتها
التدريب العســـكري املشرتك األخري مع باكستان ،وهذا
ُ
القلق اإليراين ،يكشف محدودية قوتها الناعمة واخلشنة
على الســـواء .وباإلضافة إىل اســـتمرار الرحالت اجلوية
لنقل األســـلحة من إســـرائي�ل وتركيا إىل أذربيجان على
مدار العام( ،)4وصلت املحادثات بني أذربيجان وباكستان
لشراء الطائرات املقاتلة من طراز «جيه إف 17-ثاندر»
إىل
مرحلة متقدمة(.)5
ٍ
ولطالما كانت العالقات العســـكرية الوثيقة بني باكو
َّ
قلق إليران ،إذ ترى األخرية أن أذربيجان
وتل أبيب ،مصدرً ٍ
ُّ
قد ال تكون مكانا لتجسس أعدائها عليها فحسب ،بل
ناســـبا ِّ
ً
ً
�اقية على منشآتها
لشن
موقعا ُم
هجمات اســـتب ٍ
ٍ
النوويـــة والصاروخية احليوية .وخـــال العقد المايض،
ّ
إسرتاتيجيتني،
أصبحت إســـرائي�ل وأذربيجان ،شريكتني
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وارتفعت واردات تل أبيب من باكو إىل أكرث من  4مليارات
ّ
دوالر ،كما ُيلب غاز أذربيجان %40 ،من احتي�اجات الطاقة
إلسرائي�ل(.)1
َّ
عتاد
واجلدير بالذكر ،أن معظم ما تملكه أذربيجان
من ٍ
َّ
ً
ٍّ
عسكري يأيت من إســـرائي�ل ،إذ وقع اجلانب�ان اتفاقا عام
ٍّ
دفاعي
عقد
2012م بقيمة 1.6
مليـــار دوالر ،باإلضافة إىل ٍ
ُ ِّ
ّ
()2
بقيمة  5مليارات دوالر وقع يف عام 2016م  .وقد تمكنت
أذربيجان من حتقيق نت�اجئ كبرية باستخدامها الطائرات
املسيَّ ة االنتحارية اإلسرائيلية ُ
الصنع من طراز «هاريب»
و«هاروب» و«أوربت ون كي» إىل جانب الطائرات
املسيَّ ة الرتكية(.)3
العرق والدين والوطنية
ثانياِ :
ًّ
يبلـــغ عدد األقلية الرتكية األذرية يف إيران أكرث من 15
ِّ
ً
ويشـــكلون ً
حساسا للنظام اإليراين(،)4
وترا
مليون نسمة،
فبعد انتصار أذربيجان على أرميني�ا يف عام 2020م ،كانت
ً
األقلية الرتكية األذرية يف إيران ،منتشية بهذا االنتصار
ً
ومعارضة لنهج إيـــران ِّ
املؤيد للعاصمة األرميني�ة يريفان.
إشـــارات على قيـــام األقلية
وعلى الرغم من عدم وجود
ٍ
الرتكية األذرية يف طهران ومحافظات شمال غرب إيران
َّ
بأي حتركات أو نشاطات ّ
يف عام 2021مّ ،
مهمة ،فإن إيران
ٍ
ٍ

ً
ال تزال حذرة من اســـتغالل الالعبني اخلارجيني لشعور
هذه األقلية باإلقصاء والعزل.
وبعـــد اســـتقالل أذربيجـــان يف أوائل التســـعيني�ات،
ّ
القومية-العرقية
مرة بربوز الـــروح
ِ
شـــعرت إيران وألول ٍ
بـــن اآلذرينيُ ،
وحلســـن حظها جاءت ســـيطرة أرميني�ا
على املناطـــق احلدودية مع إيـــران يف أذربيجـــان ،لتخلق
ً َّ ً
ً
فعالـــة ،إذ تضاءل الشـــعور بالقومية بعد
منطقة عازلة
شاسعة من األرايض لصالح
مساحات
خسارة أذربيجان
ٍ
ٍ
ٌ
ُ ٌ
أرمينيـــ�ا ،وبقيت رقعـــة حدودية صغرية بـــن أذربيجان
واألذربيجانيني يف إيران.
َّ
ويف ضـــوء الظـــروف احلالية ،فـــإن الدعـــم اخلاريج
العرقية من األقلية الرتكية
للجماعـــات االنفصاليـــة ِ
ٌ ٌ ُ
األذريـــة احتمـــال وارد ،إذ تظى بعض اجلماعات مثل
«حركـــة الصحـــوة الوطنيـــ�ة ألذربيجـــان اجلنوبي�ة»
كبـــر يف املقاطعـــات ذات األغلبيـــ�ة األذرية يف
بدعم
ٍ
ٍ
()5
إيران  ،ويســـتطيع خصوم إيران-مـــن خالل دعم هذه
اجلماعـــات – اللعب على نفس إســـراتيجية «احلرس
ً
ً
الثوري» اإليـــراين ،الذي يعتمد اعتمـــادا ُمعلنا على دعم
امليليشـــيات املوالية إليـــران يف املنطقة (يف أفغانســـتان
واليمن والعراق وسوريا ولبن�ان).

ٌ
ٌ
ويف العام 2021م ،قام احتجـــاج واحد يف مدين�ة تبريز،
ً
تعبريا عن التضامن مع
ذات األغلبي�ة الرتكية األذرية،
ســـكان محافظة خوزســـتان ،الذين نزلوا إىل الشـــوارع
َّ
للمطالبة باملياه( ،)6كما أن األذربيجانيني يف إيران ،بدأوا
انتقـــاد نهج إيـــران العدايئ جتـــاه أذربيجان على ّ
منصات
التواصـــل االجتماعي مثل «تليجرام» و«فيســـبوك»
و«واتســـاب»؛ ً
ونظرا خلضوع الفضاء اإللكرتوين اإليراين
شبكات
شديدة ،يضطر املعارضون إىل استخدام
ملراقبة
ٍ
ٍ
ٍ
()7
خاصة لضمان اخلصوصية .
افرتاضية
ٍ
ٍ
أقلية يف إيران ،باستمرار إىل إدراج اللغة
وقد دعت أكرب ٍ
األذرية-الرتكية يف املدارس ،إذ تقرتب اللغـــة األذرية
املنطوقة ً
كثريا من الفارسية من نوايح بن�اء ُ
اجلمل والكلمة
واألصوات ،منذ إقرار سياسة اللغة الواحدة على يد رضا
أذربيجاين ًّ
ٌ
نصا باللغة األذرية
شاه بهلوي ،وال ُيمكن أن يقرأ
كتب�ه ُ
حبروف فارسية .ولم
قريب�ه الذي ُولد ونشأ يف إيران
ٍ
ً
ِّ
يتغيَّ هذا النهج الذي يركز على الفارسية أبدا حىت بعد
َّ
ثورة 1979م ،إذ أعلن الدســـتور اإليراين أن الفارســـية هي
اللغة الرســـمية والتعليمية لشـــعب إيران ،ولكن جيوز
لغات املجموعات العرقية األخرى(.)8
استعمال ِ
َّ
وتتحدث األقلية األذرية-الرتكية املنتشرة يف أذربيجان
الشـــرقية والغربيـــ�ة وأردبي�ل وزنجان وغيالن وخراســـان

(1) Said Musayev, Israel-Azerbaijan Partnership: Invisible Parts of the “Iceberg”, The Jerusalem Post, (Dec. 14, 2016), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3pBuLhQ
(2) Meir Javedanfar, Iran’s Threats Could Strengthen Azerbaijan-Israel Relations, MEI, (Oct. 24, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3HeIcu6
(3) Emil Avdalian, Defying Geography: The Israel-Azerbaijan Partnership, BESA, (August 31, 2020), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3Jxq28H
(4) Bijan DaBell, Iran Minorities 2: Ethnic Diversity, The Iran Primer, (Sep. 03, 2013), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3qumZ8w
(5) Kourosh Ziabari, Iran on Edge as Azeri Minority Backs Karabakh War, Asia Times, (Oct. 08, 2020), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/31aygCq
(6) Yaghoub Fazeli, Protests Break out in Iran’s Tabriz in Support of Khuzestan Demonstrations, Al-Arabiya News, (July 25, 2021), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3mICCIB
(7) Freedom on the Net 2021, Freedom House, (2021), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3eBI37S
(8) Hossein Ghanbari, Mahdi Rahimian, Persian Language Dominance and the Loss of Minority Languages in Iran, Open Journal of Social Sciences, Vol.8 No.11, (Nov. 2020), Accessed on: Dec. 30, 2021,
https://bit.ly/3JxLmv4
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ُ
وطهـــران بلغتها اخلاصـــة يف املنازل وداخـــل مجتمعاتها
للحفاظ على اللغة مـــن االندثار ،ويعتمد ٌ
كثري منهم على
الربامـــج الفضائي�ة الرتفيهية الرتكيـــة واألذربيجاني�ة،
رئيس لتعلم لغتهم األم واالرتب�اط بها.
كمصدر ٍ
ٍ
ّ
تدخل من جانب أذربيجان أو القوى املنافسة
وملنع أي
ٍ
األخـــرى يف إيـــران من خـــال األقلية األذرية-الرتكية،
حلـــول لتحقيق هـــذا الهدف ،وأحد
حتـــاول إيران إجيـــاد
ٍ
ُ
اخليارات هو إنشـــاؤها مليليشـــيات «حسينيون»
هذه ِ
على ِغرار «احلشـــد الشـــعيب» و«لـــواء فاطميون» ،إذ
َّ
روجـــت للميليشـــيا اجلديدة على حســـابات التواصل
االجتماعي املواليـــة ِلـ«احلرس الثوري»( .)1ويف أذربيجان
ُ
ِّ
تشكل املساجد الشيعية الدعامة األساسية لقوة إيران
الناعمة هناك ،إىل جانب زوار األضرحة األذربيجانيني،
ً
ً
ومكتب�ا
وقد أغلقت أذربيجان يف أكتوبر2021م مسجدا
ُ
يديرهمـــا ممثل املرشـــد األعلى يف باكو ،حبجـــة جتاهل
االحرتازات الوقائي�ة لفريوس كورونا «كوفيد»19-
اله َّ
ونشـــره( ،)2وبقدر ما تســـتثمر إيران يف ُ
وية الشيعية،
ُ ّ
والعرقية الرتكية.
تعزز أذربيجان العلماني�ة ِ

ُ ّ
ً
سريعا
العسكري ،إذ بادرت إيران بذلك ثم ردت أذربيجان
بنفس اخلطوة.
ومنذ انهيار االحتاد الســـوفيييت ،ظلت أرميني�ا وإيران
ّ ْ
ُ ُّ
ًّ
ً
حيويا يمد
مصـــدرا
جتاريتي ،وتعد إيـــران
شـــريكتني
أرميني�ا بالهيدروكربونات واملعادن واملنتجات الزراعية
ُ ِّ
واألسمدة ،فيما تصدر يريفان الكهرباء واآلالت واملواد
الكيميائي�ة إىل طهران(،)3كما توافد اإليرانيون على أرميني�ا
من أجل تلقي لقاحات فريوس كورونا.

كبرية مـــن األرايض
مســـاحات
ولم ختســـر أرميني�ا
ٍ
ٍُ ً
لصالح أذربيجان فحســـب ،بل خسرت طرقا لوجستي�ة
ُ
ُ
رق
مهمة كانت تصلها بإيران ،وتســـارع أرميني�ا لبن�اء ط ٍ
بديلة ملواصلة التجارة مـــع إيران عرب حدودها معها البالغ
ً
طولها 44
كيلومرتا( .)4أما محافظة سيونيك اجلنوبي�ة
ُ ُّ
ّ
أو زاجنزيور كما تســـميها أذربيجان ،فتعد منطقة ذات
أهمية إســـراتيجية ،إذ تفصل بـــن أذربيجان وجمهورية
ّ
خنجوان املتمتعة باحلكم الذايت ،وقبل االتفاقية الثالثي�ة

ً
ثالثا :االقتصاد اجلغرافـي
أثبتـــت أذربيجان قوتهـــا يف عـــام 2021م ،بعد أن أوقفت
تعب أراضيهـــا َّ
دخول الشـــاحنات اإليرانيـــ�ة اليت ُ
املحررة
ً
َّ
وتســـبب اعتقال ســـائقي
حديث�ا يف طريقها إىل أرميني�ا،
كبرية بني اجلارتني،
دبلوماســـية
أزمة
ٍ
الشـــاحنات يف ّ ٍ
ٍ ً
ُ
وســـرعان مـــا اتذت هـــذه األزمـــة ذريعـــة لالنتشـــار
Rasanah

(1) Omar Ahmed, The Huseynyun: Iran’s new IRGC-Backed Movement in Azerbaijan, MEMO, (Oct. 09, 2021), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3EGkGEv
(2) Ruslan Rehimov, Iran’s Supreme Leader Khamenei’s Office in Azerbaijani Capital Closed Due to Pandemic, Anadolu Agency, (Oct. 06, 2021), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3pDYJSc
(3) Trade Between Iran, Armenia Can Reach $1b Annually: Minister, IRNA, (Jan. 26, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/34dUUv3
(4) Maryam Sinaee, Iran, Armenia Determined To Complete Transit Road To Bypass Azerbaijan, Iran International, (May 10, 2021), Accessed on Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3eznEjB
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بني (روســـيا وأذربيجان وأرميني�ا يف عام 2020م) ،كان
وصول أذربيجان اللوجســـي واجلوي إىل خنجوان البالغة
مســـاحتها  5500ميل مربع ،يعتمد على إيران .وبموجب
ّ
ً
طريقا ًّ
بريا (ممر زاجنزيور)
االتفاق اجلديد ستوف ُر أرميني�ا
ُ
يربط بني أذربيجان وخنجوان ،وستلزم باكو يريفان ،بفتح
ٍّ
ممر ُمماثـــل وهو «ممر التشـــن» ،الذي يربـــط أرميني�ا
َّ
بإقليم ناغورنو كاراباخ ،وكال املمرين لم ُيشغال حىت اآلن،
ُ َّ
ولم تدد التفاصيل املتعلقة بالتســـهيالت اجلمركية
ومراقبة الشاحنات ومرور األشخاص.
مؤتمـــر صحفي(« )1يف هـــذه املرحلة
وقال علييف يف
ٍ
َّ
اتفاق بشـــأن بن�اء خط ســـكة حديدية من
توصلنـــا إىل
ٍ
ّ
أذربيجـــان عـــر أرمينيـــ�ا إىل جمهورية خنجـــوان املتمتعة
سريع،
اتفاق بشـــأن إنشـــاء
باحلكم الذايت ،وإىل ٍ
ٍ
طريق ٍ
ُ َّ
ولكن لم يدد مسار الطريق السريع حىت اآلن» .وتلتمس
إيـــران تعـــاون أذربيجان لتنفيذ ممر الشـــمال-اجلنوب
ً
الذي يربطها بأوروبا ،فيما تأمل باكو ،بأن تكون شـــريكا
ً
موثوقا لـــدول أوروبا يف تصدير الطاقة ،وتعتمد حتالفات
إيران اإلســـراتيجية على روســـيا والصني ،فيما تضغط
تعاون أوثق مع «حلف الناتو» وتركيا
باكو يف سبي�ل إجياد
ٍ
ّ
وإسرائي�ل .وقد بدأت أذربيجان مهمتها يف حفظ السالم
يف أفغانســـتان يف عام 2002م ،حتت مظلة الناتو ،وأنهت
ً
مهمتها يف نهاية أغسطس 2021م( .)2وجاء ذلك محاولة
من باكو للحيلولة دون منح أرميني�ا العضوية يف منظمة
ّ
معاهدة األمن اجلماعي ،وال يتفق البلدان يف الطموحات
اجليواقتصاديـــة واجليوإســـراتيجية .ويف عشـــية قمة
َّ
منظمـــة التعاون االقتصادي يف عشـــق آباد ،وقعت إيران

ً
اتفاقا لنقل الغاز مع تركمانســـتان وأذربيجـــان ،ويب�دو
َّ
ً
فمن املرجح
احتمال جناح هذا الرتتيب املعقد مستبعداِ ،
ِّ
يفضل هذان البلدان ُ
المطالن على حبر قزوين مد خط
أن
غاز ،على االعتماد على إيران.
أنابيب ٍ
ويف  23ديســـمرب 2021م ،زار وزيـــر اخلارجيـــة اإليراين
حسني أمري عبد اللهيان ،باكو بعد أن التقى بقادة البلدين
َّ
يف عشق آباد( ،)3إذ كانت طهران تتودد إىل باكو ملنحها
ً
دورا يف إعادة إعمار ناغورنو كاراباخ واملدن اإلســـراتيجية
(زنجيـــان وجربائيـــ�ل) .وتســـتن�د إيران يف مســـعاها إىل
َْ
َ
مواصلـــة بنـــ�اء محطـــي خدافرين وقزي قل َعـــي (قلعة
ّ ْ
تعاون
الكهرومائيتي على نهر أراس إىل اتفاقية
الفتـــاة)،
ٍ
ٍّ ِّ
�ايئ ُوقعت خـــال زيارة الرئيـــس إلهام علييف إليران
ثن
ُ
يف فربايـــر 2016م ،ووعدت فيها إيـــران أذربيجان باحرتام
سيادتها على إقليم ناغورنو كاراباخ.
رابعا :االجتاهات املتبادلة لتهدئة التوتُّ رات
ً
يف حـــال جنـــح اتفاق الســـام بـــن أرمينيـــ�ا وأذربيجان،
ُ ّ
بسالســـة
وشـــغلت املمـــرات املعنيـــ�ة يف عـــام 2022م
ٍ
ســـتنخفض التوترات بني البلديـــن .وعلـــى الرغم من
َّ
عدم تسوية اخلالف حىت اآلن ،فإن البلدين املتن�افسني
السليم ،وقد
يشء من التطبيع والتعايش ِ
ســـيعمدان إىل ٍ
يؤدي ذلك إىل إحراز ٍ
تقدم يف ممر الشمال-اجلنوب ،وإىل
ّحتسن العالقة بني إيران وأذربيجان ،إذ أدركت طهران
َّ
حقيقة أن العالقات بني تل أبيب وباكو ،ذات طبيعة
ُ
إسرتاتيجية وتكنولوجية واقتصادية ،وبالتايل تقف إيران
ّ
أمام ِخيار واحد يتمثل يف إعادة كســـب ثقـــة أذربيجان

وإقامـــة عالقات معها ،على أســـاس املصالـــح الثن�ائي�ة
يَّ
املتب�ادلة .وسيتع على الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس،
الرتكزي على مواصلة إعادة إعمار املناطـــق األذربيجاني�ة
أولية لتعزيز العالقات الثن�ائي�ة
املحاذية إليران،
كخطوة ٍ
ٍ
مع باكوّ ،
السيما بعد احلرب.
ً
ونظرا للعقوبات الصارمة على إيران وخالفاتها املريرة
َّ
مع جريانها اآلخرين وإســـرائي�ل ،فإنها ال تستطيع إشعال
جبهة صراع جديدة ،كما َّأن أذربيجان َّ
تفوقت على جيش
ٍ
ٍ
ً
أرميني�ا ،لكن القوات املسلحة اإليراني�ة أكرث عددا وأفضل
ً
ً
أيضا أن ِّ
تؤجج أذربيجان احلماسة
جتهزيا ،ومن غري املرجح
العرقية القومية يف املحافظات الشمالية الغربي�ة إليران.
ِ
وستختار باكو تعزيز مكاسبها وتقوية عالقاتها مع حلف
َّ
الناتو وأوروبا ،إذ وقع أردوغان وعلييف ،اتفاقية «إعالن
شوشـــا» يف يونيـــو 2021م ،وتعهدا بالرد املشـــرك على
التهديدات العســـكرية ،وستسعى باكو للقيام بنفس
اخلطوات مع حلفائها اآلخرين.
ُ
ويف حـــال إحيـــاء االتفـــاق النـــووي المربم مـــع إيران،
ســـزيد إنفاق إيران على القواعد العسكرية يف املنطقة
َّ
وستتوســـع عالقاتها مع أرميني�ا ،وقد
الشمالية الغربي�ة،
العرقية ومصـــادر الطاقة وأحداث
تـــؤدي االرتب�اطات ِ
المـــايض املريرة إىل تصاعد التوترات من جديد بني إيران
وأذربيجان ،وقد يكون جنـــوب القوقاز املســـرح التايل
للصراع اإلسرائيلي-اإليراين يف فرتة ما بعد العقوبات.

(1) Jeyhun Aliyev, Legal Regimes of Zangezur, Lachin Corridors Should be Same: Aliyev, Anadolu Agency, (Dec. 15, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3EKcCCK
(2) Mushvig Mehdiyev, NATO’s Secretary General Thanks Azerbaijan for Peacekeeping Efforts in Afghanistan, Caspian News, (August 23, 2021), Accessed on: Dec 30, 2021, https://bit.ly/3Jufffp
(3) Mojtaba Rouzbahani, Iran FM Visit to Baku Promises Success of Government’s Strategic Policy, Tehran Times, (Dec. 26, 2021), Accessed on: Dec. 30, 2021, https://bit.ly/3EFvuCX
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ظلَّت باكسـ ــتان ،الدولـ ــة ذات األغلبية الس ـ ـنّية ،املس ـ ـ َّلحة نوو ًّيـ ــا واملنحازة
تقليد ًّيـ ــا إلـ ــى دول اخلليـ ــج ،ذات أهميـ ــة كبـ ــرى إليـ ــران خالل عـ ــام 2021م.
وعملـ ــت طهـ ــران علـ ــى حتسـ ــن َعالقاتهـ ــا مـ ــع إسـ ــام آبـ ــاد فـ ــي املجـ ــاالت
اجليوسياسية واإلستراتيجية ،كما أنها بصدد تعزيز َعالقاتها االقتصادية.
ما
وقـ ــد التزمت باكسـ ــتان بالعقوبات األمريكية على إيران بشـ ــكل كاملَ ّ ِ ،
أسـ ــهم فـ ــي تقليص التجـ ــارة الثنائية بنسـ ــبة  %70خالل العقـ ــد املاضي.
وفـ ــي ظل عدم وجـ ــود نظام للدفع بـ ــن البلدين ،ووجود احلدود املشـ ــتركة
املليئـ ــة بالثغرات التي تسـ ــكنها املجتمعات احملرومة /الفقيرة ،فقد أصبح
التهريـ ــب مزدهـ ـ ًـرا ،ووصـ ــل إلى ذروتـ ــه في العـ ــام املاضي .واجلديـ ــر بالذكر
أن البلديـ ــن علـ ــى درايـ ــة بعمليات تهريب السـ ــلع والعملـ ــة ،ووقّ عتا اتفاقية
َّ
مقايضة في أكتوبر املاضي ،وهي إشـ ــارة أخرى إلى آمال طهران املتضائلة
فـ ــي مـ ــا يتعلق بإحياء االتفـ ــاق النووي ورفع العقوبـ ــات األمريكية .وخالل
حكومة رئيس الوزراء عمران خان ،اسـ ــتم ّرت ال َعالقات اإلسـ ــتراتيجية مع
وجتسد ذلك من خالل الزيارات املتبادلة لكبار القادة
إيران في التحسـ ــن،
َّ
والتدريبات العسكرية املشتركة
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ودفع اســـتيلاء طالبان على أفغانســـتان إيـــران إىل زيادة
التفاعالت الدبلوماسية مع باكستان؛ ألن كلتيهما ال تثق
باألخرى ،ولديهما مصالح متضاربة مع جارهما املشرتك
الذي مزقته احلرب ،أفغانستان.
يف تقريرنا اإلســـراتييج لعام 2021م ،ســـوف نن�اقش
مسار َ
العالقات اإليراني�ة-الباكستاني�ة من خالل ثالثة
محاور ،هي :التجارة واملقايضة والتهريب ،والشـــراكة
اإلسرتاتيجية املتذبذبة بني البلدين ،وجماعات الضغط
الشيعية.
ّأو ًل :التجارة واملقايضة والتهريب
لـــم تشـــهد املحـــاوالت اإليرانيـــ�ة لتطويـــر االعتمـــاد
االقتصادي املتب�ادل على باكستان من خالل جتارة ناجحة
ً
ً
جناحا ملحوظا ،يف ظل عقوبات األمم املتحدة الســـابقة
ّ
والعقوبات األمريكية املتجددة ،ولذلك لم يتمكن
كال البلدين مـــن االتفاق علـــى آلية للدفـــع .وحىت عام
2009-2008م ،كانت باكستان من بني أكرب  10شركاء
جتاريني إليران ،لكنها تراجعت يف السنوات التالية(.)1
ّ ََ
البلدان اتفاقية مقايضـــة جتارية خالل اجتماع
وقد وقع
جلنتهما االقتصادية املشـــركة يف طهران يف  06نوفمرب
2021م( .)2وتطمح كل من باكستان وإيران إىل زيادة حجم
جتـــارة املقايضة بني البلديـــن إىل  5مليارات دوالر حبلول

ّ
عـــام  .)3(2023ويف عـــام 2004م وقعت طهران وإســـام
ُ َّ َ
آباد اتفاقيـــة التجارة التفضيلية ،ولكن لـــم ت
فعل قط
بسبب العقوبات املفروضة على إيران( .)4وخلطة إيران
االقتصادية قضية ّ
ملحة أخرى ،هي اســـتكمال وتشغيل
خط أنابيب الغاز بني إيران وباكستان ،الذي جيب تفعيله
حبلول عـــام 2024م ،حســـب االتفاقيـــة الثن�ائيـــ�ة لعام
2019م .وال تزال إســـام آباد مرتددة بســـبب رسوم الغاز
املرتفعـــة اليت تفرضها طهران .وهناك جانب آخر للربط
االقتصادي بني إيران وباكستان ،وهو إعادة إطالق القطار
ما بني إســـام آباد وطهران وإسطنبول ( ،)ITIإىل جانب
ّ
ممـــر النقل الذي تديـــره وحدة اللوجســـتي�ات الوطني�ة
الباكســـتاني�ة( .)5ويعود تاريخ قطار الشحن الثاليث إىل
ًّ
جيوسياســـيا
احلرب الباردة عندما كانت إيران متحالفة
مع الواليات املتحدة وكذلك باكستان وتركيا .وال يمكنُ
ً
مصـــدرا لألهداف الطموحة
أن يكون القطار الثـــايث
بســـبب التحديات اللوجســـتي�ة والقضايا التشغيلية،
مثـــل :األمـــن وتوافر الشـــحن َ
والعالقـــات املرتدية بني
أصحاب َ
العالقـــة( .)6وينقل القطار من إســـام آباد إىل
َ
إســـطنبول أكرث من اثنت عشرة حاوية يف رحلته اليت يبلغ
ً
كيلومرتا ،ويمر عرب كويت�ا إىل تافتان على
طولها 6540
ُ
احلدود اإليراني�ة ثـــم إىل طهران ،قبل أن يكمل طريقه إىل
إسطنبول عرب أنقرة.

ويبلغ حجم التجارة الرســـمية بني البلدين  360مليون
ًّ
دوالر ،وهو مبلغ متواضع جدا( .)7ولقد أظهرت مقاطعة
ً
تقريب�ا واألجزاء املكتظة بالسكان يف
بلوشستان بأكملها
ً
ً
ّ
والســـيما األجزاء اجلنوبي�ة ،اعتمادا مزتايدا على
السند،
الســـلع املهربة من إيران ،بما يف ذلك املنتجات البرتولية
ّ
التطور
ومنتجـــات األلبان وزيـــت الطهي( .)8وبســـبب
ّ
غري املتكائف لباكستان واالفتقار إىل البني�ة التحتي�ة ،فإن
غالبي�ة مقاطعة بلوشستان الغني�ة بالطاقة ذات الكثافة
السكاني�ة املنخفضة جتد نفسها مندمجة مع االقتصاد
غري املشروع الذي تسيطر عليه إيران .وليست املنتجات
اإليرانيـــ�ة املهربة أرخص فقط ،ولكنها متوفرة بكرثة
ّ
ً
ُ
أيضا .وحتذر احلكومة اإلقليمية البلوشية وجمعيات
التجار َ
الناس من حني آلخر من شراء منتجات إيران ذات
ّ
التصورات الشائعة،
اجلودة املنخفضة .وعلى عكس
ّ
ً
فإن ً
كبريا مـــن التهريب جيري يف أعـــايل البحار ،إذ
جزءا
َ
البضائع
يتب�ادل الصيادون اإليرانيون والباكســـتانيون
وينقلونها .وقد ارتفعت أسعار قائمة املواد املهربة بسبب
فرض باكســـتان ضرائب باهظة على تلك السلع أكرث
ّ
ومـــن املفارقات أن رجال
من ســـعرها املدعـــوم يف إيرانِ .
القبائل البلوشـــية الفقراء يف إيران وسكان مكراين يف
باكستان ُهم املستفيدون الرئيسون من السوق السوداء
اجلديدة .ولقد تمكنت إيران عرب الســـوق السوداء من

(1) Zuhaib Anwar, ‘Prospects of Pak-Iran Relations under President Raisi’s Government,’ CASS, Sep 13, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3pJpncn
(2) ‘Iran, Pakistan reach barter trade agreement,’ Tehran Times, November 20, 2021, , [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3mKpNxd
(3) Mubarak Zeb Khan, ‘Pakistan, Iran set $5bn trade target by 2023,’ Dawn, Nov 7, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3sN4vTw
(4) ‘Preferential Trade Agreement between The Islamic Republic of Pakistan and The Islamic Republic of Iran, The World Bank, , [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/32M25tv
(5) ‘TIR slashes 80% off transit time with new Pakistan-Iran-Turkey corridor,’ IRU, Oct 8, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3sPMwfl
(6) Gokhan Ergocun, ‘Businesses optimistic on Istanbul-Tehran-Islamabad freight line reopening,’ Anadolu Agency, Sep 26, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3sNZn1y
(7) Mubarak Zeb Khan, ‘Razak leaves for Tehran to boost bilateral trade,’ Dawn, Nov 6, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3pIf5te
((( سحر بلوچ ’غریب طبقے کا کوکنگ آئل‘ :سمگل شدہ ایراین خوردین تیل پاکستان کیسے پہچنتا أور فروخت ہوتا ہے ‘ یب یب سی اردو 28( ,دسمرب ،)2021تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3FOsXrg ،
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وقطع من
حتويل مبالغ ضخمة من الدوالرات األمريكية ِ
التكنولوجيا املحظورة ،فيما َ
ُ
تضم ُن تلك األســـواق حرية
ّ
حركة املعدات التكنولوجية املحظورة ونقـــل املرتزقة،
ُ
إذ أرســـل عديد منهم إىل سوريا .ونقلت شبكة األخبار
الربيطاني�ة «يب يب يس» عن رئيس وزراء إقليم بلوشستان
السابق ،عبد امللك البلويش ،قوله« :إذا وقفنا التهريب

تماما فسوف يموت الناس ً
من إيران ً
جوعا وسيتوقف
االقتصـــاد عن العمل»( .)1ومع ذلك أدت محاولة فاترة
ّ
للحد من التهريب وزيـــادة حتصيل اإليرادات إىل إغالق
 609مضخات بنزين من أصل  2094نقطة بيع ،وجرت
حيازة  4.5مليون لرت من البنزين ،وهذا ما هو إال قطرة من
ِّ
محيط ،إذ جيري تهريب  1.8مليون لرت من النفط اإليراين

ًّ
يوميا .ويف كل عام تعاين باكســـتان من خسارة إيرادات
ِّ
قدرها  200مليار روبي�ة باكستاني�ة بسبب تهريب النفط
اإليراين وحده.
وتسري محاوالت إســـام آباد املســـتمرة إلقامة سياج
ّ
متطور على طول احلدود الباكستاني�ة-اإليراني�ة
شـــائك
ً
املشرتكة بوترية بطيئ�ة ،وقد تعرثت أيضا بسبب القيود
المالية واملخاوف االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات
اليت تعيـــش على احلدود ،واليت اعتمدت على التهريب
ألربعة أجيال .ال حتتاج إســـام آباد إىل املســـاعدة المالية
ً
إلكمال اجلدار بســـرعة فحسب ،بل حتتاج أيضا إىل إجياد
مصـــادر بديلة لدخـــل املناطـــق احلضرية للمجتمعات
النائيـــ�ة والفقـــرة الـــي تعيـــش يف املناطـــق احلدودية
املشرتكة.
ثانيا :شراكة إستراتيجية متذبذبة
ً
سعت إيران بثقة متن�امية إىل إقامة َعالقات عسكرية

((( سحر بلوچ ’،بلوچستان میں تیل کی سمگلنگ’ :یہاں پاین ،جبلی سڑک نہیں لیکن سمگل شدہ ایراین تیل کی فراواین ہے‘ یب یب سی اردو 04( ،فروری ،)2021تاريخ االطالع 31 :ديسمرب 2021مhttps://bbc.in/3EKRAE6 ،
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مع باكســـتان ،وكان رئيس أركان البحرية الباكستاني�ة
األدمـــرال محمد أمجد خـــان ني�ازي قد ذهـــب إىل إيران
يف زيارة رســـمية نـــادرة ،وقام جبولـــة يف مختلف املرافق
اإليراني�ة ،كما زار رئيس أركان ّ
القوات املسلحة اإليراني�ة
ً
اجتماعات
باكستان أيضا ،وقد شملت زيارة األخري عقد
ٍ
مع رؤساء ّ
القوات املسلحة الثالثة يف باكستان ،اجليش
ّ
والقوات اجلوية ،كما حظي جبولـــة نادرة يف
والبحرية
مرافق تصنيـــع وإصالح الطائرات املقاتلة يف كامره .وقد
ً
ً
اهتماما
أبـــدى الوفد اإليراين
كبـــرا بالطائرات املقاتلة
ّ
التابعة للقوات اجلوية
من طراز «يج إف 17-ثانـــدر»
ُ
الباكستاني�ةّ ،
وختط ُط إيران يف حال أعيد إحياء االتفاق
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النووي ورفع العقوبات األمريكية لشراء بضعة أسراب
ّ
ُ ّ
من مقاتالت اجليل الرابع .وت َعد الطائرة املقاتلة النفاثة
من طراز «يج إف ،»17-اليت ُطورت بشكل مشرتك
علـــى أيـــدي الصني وباكســـتان ،إىل جانب الطائرات
الهندية من طـــراز «تيجاس» ،من بني إحدى الطائرات
املنافســـة املحتملة اليت تنوي إيران شـــراءها ،ومع ذلك
تبقى الطائرات الروســـية املقاتلة من طراز «ســـو»35-
و«ميغ »35-على رأس الحئة التسوق اإليراني�ة.
والتقى اللواء محمد حســـن باقري مـــع رئيس الوزراء
عمران خان ،وأبرم اجتماعات مع رئيس أركان باكســـتان
قمـــر جاويد باجـــوا ،ومع رئيس جلنة رؤســـاء األركان
املشرتكة اللواء نديم رضا ،خالل زيارته اليت دامت ثالثة
ً
َّ
أيام( .)1وكان باقري قد هدد علنا يف عهد رئيس الوزراء نواز
شريف بضرب قواعد املقاتلني داخل باكستان ،ولكن
باكستان تمتنع عن إبداء امتعاضها من جارتها اجلنوبي�ة
الغربي�ة عرب وسائل اإلعالم(.)2
وقـــد صرح باقـــري ،بعـــد زيارته اليت دامـــت  3أيام يف
ّ
َّ َ َ
باكستان ،بأن
البلدان سينفذان مناورات حبرية مشرتكة
ُ
ً
قريب�ا( .)3وقد رســـت ثالث سفن حربي�ة باكستاني�ة يف
 05ديســـمرب 2021م علـــى مينـــ�اء بن�در عبـــاس ،بغرض
ُ ّ
تنفيذ تدريب�ات حبرية استغرقت أربعة أيام .وت َعد زيارة

البحرية الباكستاني�ة هذه إىل إيران هي الزيارة الثاني�ة،
ُ
يف حني أخذت األوىل مجراها يف الثالث من أبريل( .)4وقد
َّ
فاجأ باقري كثيرين حني صرح بأن الطيارين اإليرانيني
يت�دربـــون يف باكســـتان( ،)5ووصـــف زيارتـــه الناجحة
لباكستان بأنها «مرحلة جديدة يف تعزيز قطاع اجليش
والدفاع واألمن»(.)6
وعلى الرغم من اإلجيابي�ة الدبلوماســـية اليت ســـادت
ّ
َ
العالقات العسكرية ،فإن إيران قد أعربت عن غضبها من
الدور املزعوم الذي لعبت�ه باكستان يف استيلاء «طالبان»
على كابول ،وخباصة حني استولت «طالبان» على وادي
ً
بنجشـــر أيضا .وقـــال املتحدث باســـم وزارة اخلارجية
ُ
اإليراني�ة سعيد خطيب زاده« :إنن�ا ندين هجمات الليلة
ّ
ّ
الماضية بشـــدة ،وال بد من التحقـــق يف التدخل األجنيب
ّ
ُ
الذي أقدمتم عليه ،وحنن حنقق يف ذلك»( .)7وقد صرحت
َّ
وســـائل اإلعالم التابعة للدولة يف إيران بأن باكســـتان
قد أرســـلت ّ
قوات إىل أفغانستان من أجل دعم حركة
«طالبان» للتغلب على آخر معقل جبلي للمعارضة.
ّ
وعلى الرغم مـــن التوتر على هذا الصعيد ،فإن طهران
قد شاركت يف مؤتمر خاص عقدته باكستان لبلدان
«منظمة املؤتمر اإلساليم» ملعاجلة قضية أفغانستان،

ّ
وما زالت أفغانســـتان تشـــكل نقطة صدام محتملة يف
َ
العالقة بني إيران وباكستان.
كما أثارت املناورات العســـكرية املشرتكة اليت قامت
بها باكستان مع أذربيجان وتركيا -حتت اسم «اإلخوة
الثالثة» -غضب إيران ،وقد انعكـــس هذا الغضب يف
وسائل اإلعالم اإليراني�ة وتصرحيات املسؤولني اإليرانيني،
دورا ً
فقد لعبت احلرب ً
رئيسا يف نشر إيران ألكرب حشد
عسكري على اإلطالق على احلدود األذربيجاني�ة.
ً
ثالثا :جماعات الضغط الشيعية
ّ
وتســـتغل إيـــران ُحرية التعبري النســـبي�ة يف باكســـتان
ُ
يمكن
ومجاالت التواصل االجتماعي املفتوحة ،وبالكاد
أن ُنعزي النفوذ الذي تمتلكه إيران يف باكستان حالياًّ
إىل جهـــود دبلوماســـييها ،فالصحفيون والشـــخصيات
السياســـية املوالية إليـــران ّ
يروجون للســـرد اإليراين بقوة
َّ
ّ
متن�امية منذ أحداث  11ســـبتمرب ،كما أن طهران تستغل
حساباتها اإللكرتوني�ة إليصال رسائل ّ
معين�ة من خالل
وســـم متداول( ،)8ويمتاز هذا املسار بمهارته
اســـتخدام
ٍ
ّ
املنهجية ،إذ تروج إيران ملشـــاريعها باستخدام تطبيقات
ّ
متعـــددة لتوســـيع نطـــاق وصولهـــا والتأثري بســـرعة يف
خوارزميات الوسائط االجتماعية( .)9وقد جنحت إيران يف

(1) ‘Iran, Pakistan Discuss Promotion of Naval Cooperation,’ Tasnim News Agency, Oct 14, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3Jszjz3
(2) ‘What has actually irked Iran?’ Business Recorder, May 11, 2017, [Last accessed on Dec 31, 2021],https://bit.ly/3G1P7GZ
(3) ‘Top Commander: Iran, Pakistan Agree to Hold Joint Naval Drills,’ Fars News Agency, Oct 17, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021],https://bit.ly/3zgSbMx
(4) ‘Iran-Pakistan maritime cooperation can lead strategic ties: Navy official,’ Tehran Times, December 5, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021],https://bit.ly/32Sp85O
[ (5) ‘Iran, Pakistan agree to hold a joint naval exercise: Gen Bagheri,’ IRNA, Oct 16, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021],https://bit.ly/3pKqdG3
(6) Ibid.
(7) ‘As Taliban Claim Victory In Panjshir, Iran Slams Pakistan Military’s Role,’ Iran International, Sep 06, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3G1P51P
(8) Ray Serrato, ‘Analyzing Iranian information operations targeting Pakistan,’ Medium, Feb 16, 2021, [Last accessed on Dec 31, 2021], https://bit.ly/3sTLS0j
(9) Ashna Mehmood, Muhammad Ali Azlan, Umar Farooq and Zaki Khalid, ‘Iran’s Propaganda Offensive against Pakistan vis-à-vis Afghanistan,’ Project Baseerat, Sep 25, 2021, [Last accessed on Dec 31,
2021], https://bit.ly/3pKdZND
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تنفيذ حمالت إعالمية يف مناسبات عدة يف عام 2021م،
ومنها السرديات اليت ّ
روجت لها إيران عرب اإلنرتنت ،مثل
ً
ًّ
عسكريا يف
الدعاية لدور قاســـم سليماين بصفته قائدا
إطالق ســـراح مقاتلي لواء «زينبيون» ،الذين اعتقلتهم
األجهزة األمني�ة الباكستاني�ة لدى عودتهم من سوريا،
وطعن إيران يف شـــخصيات عامة بسبب آرائهم الناقدة
لها ،ودور وكالء إيران السيربانيني الذين عمدوا إىل خلق
ُ
تهاجم باكستان
اجتاهات يف وســـائل التواصل االجتماعي
وحلفاءها ،مثل اململكة العربي�ة الســـعودية واإلمارات
العربي�ة املتحدة.
ًّ
ويب�دأ سري عمل هذه احلمالت يف فضاء اإلنرتنت أول من
تطبيق الرسائل «ســـيجنال» ،الذي يرسل فيه العاملون
َ
ومـــن ث ّم ،يرســـل موضوع
إشـــعارات قصرية وحلظيةِ ،
ووقـــت وتاريخ إطالق احلملـــة إىل املجموعـــة الثاني�ة يف
احلملة ،وهم مسؤولو وسائل التواصل االجتماعي الذين
جيتمعون يف مجموعات على تطبيق «واتساب» ،بقيادة
منظمـــة «اإلمامية الطالبيـــ�ة» ،وهي منظمـــة طالبي�ة
شيعية باكستاني�ة ّ
تمولها وتديرها املكاتب الثقافية
َّ
اإليراني�ة يف باكستان .وبما أن تطبيق «واتساب» يقتصر
ً
شـــخصا،
عدد األعضاء فيه باملجموعة الواحدة على 256
ّ
فإن أعضاء منظمـــة «اإلمامية الطالبيـــ�ة» يلجؤون إىل
تشـــكيل مجموعات أخرى خاصة بمدن َّ
معين�ة لنشر
املعلومات حول موضوع احلملة ووقت وتاريخ إطالقها
َ
على منصت «تويرت» و«فيسبوك».
وللوصـــول إىل أكرب عـــدد مـــن اجلمهـــور واملؤيدين
والناشـــطني ،ينقل أعضاء منظمة «اإلمامية الطالبي�ة»
والتابعـــون لهـــم احلملـــة إىل منصـــة «تليجـــرام» ،اليت
يبلغ فيها احلـــد األقىص ألعضاء املجموعـــة الواحدة إىل
 2000000شـــخصُ ،
ويتـــ�داول يف هذه املنصات الصور

ومقاطع الفيديو والتســـجيالت الصوتيـــ�ة اليت تصل يف
َ
نهاية املطاف إىل منصت «تويرت» و«فيسبوك» ،ويصل
تأثـــر هذه احلملـــة خالل هـــذه املرحلة إىل مســـتخديم
«تويرت» العاديني ،الذين يســـاهمون إمـــا بالتعليق على
املوضـــوع ،أو بإعـــادة نشـــر التغريـــدة ،وإمـــا بضغط زر
ُ
يســـهم يف نهاية املطاف يف نشـــر
اإلعجاب؛ األمر الذي
الرسالة املطلوبة.
ُ
يمكن إليران أن حتظـــى بمثل هذه املســـاحة من
وال
ّ
التالعب بالرأي والتصور العام بهذه الســـهولة مثلما هو
ُ
يمكن إليران التالعب بالرأي
احلال يف باكستان ،إذ ال
ًَْ
ٍّ
العـــام وتوجيهه أو إدارته وفقا ألجندتها يف أي من تركيا أو
أذربيجان أو آسيا الوسطى.

العالقات اإليرانية-الباكســــتانية
خامتة :آفــــاق َ
لعـــام 2022م
يب�دو َّأن َ
العالقة اإليراني�ة-الباكســـتاني�ة يف عام 2021م
قد تمحورت أكرث حول رغبة طهران يف تقويض َعالقات
ً
إســـام آباد مـــع حلفائها يف اخلليـــج ،بدل مـــن التمحور
حـــول املصالـــح اإليراني�ة املشـــركة ،فلم يتغري مســـار
اعتماد احلكومة الباكستاني�ة المايل على السعودية
َّ
ً
كثريا خالل العام .وقد ُدق ناقوس
ودول اخلليج األخرى
اخلطر إثر خســـارة العائدات الناجمة عـــن ارتفاع جتارة
َّ
التهريب على احلدود الساحلية والربية ،كما أن ارتفاع
حجـــم التجارة الثن�ائي�ة من أقل مـــن  400مليون دوالر إىل
 5مليـــارات دوالر أمريكي هو ٌ
ُ
يمكن
أمر غري واقعي ،فال
للحكومة الباكســـتاني�ة أن ّ
تغي اقتصاد بلوشســـتان
اجلنوبيـــ�ة الغربيـــ�ة واملناطق اجلنوبي�ة من الســـند ،اليت
اعتاد فيها السكان استهالك البضائع الرخيصة الرديئ�ة
القادمة من إيران ،وقد مالت باكستان ً
كثريا صوب إيران
ْ
يف الفرتة اليت كافحت فيها ِلن تكون على القائمة البيضاء
يف «مجموعـــة العمل المايل ملكافحة غســـل األموال/
ّ
فاتف» ،وجتنب التعرض للعقوبات األمريكية.
ُ
وعلى الصعيد اإلسرتاتييج،
تشـــر بعض املصادر إىل
ّ
احتمالية شراء إيران معدات عسكرية من إسالم آباد،
َّ َّ
إل أن هذا الهدف األخري يب�دو بعيد املنال ،فبيع سرب أو
سربني من الطائرات املقاتلة من طراز «إف 17-ثاندر»
قـــد يثري حنق حلفاء إســـام آباد يف الغرب واخلليج ،وقد
ً
ًّ
ِّ
توجه دول اخلليج ضربة موجعة القتصاد باكستان ردا
على ذلك.
َّ
على الرغم من أن عدد مرتزقة «زينبيون» يف سوريا قد
ً
ّ
فـــإن تدريب�اتهم وحتركاتهم ً
اخنفاضا ً
ذهابا
كبريا،
اخنفض
ّ
ً
وإيابا بني باكستان والهند ما زالت مستمرة .ولم تعرتف
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ًّ
رســـميا بوجود مثل هذه املجموعة ،بل عملت
إسالم آباد
االســـتخبارات الباكســـتاني�ة على القبض بهدوء على
ّ
املقاتلني العائدين من ســـوريا ومراقبـــة مجنديهم .ومع
ذلك ،توطدت َعالقات باكستان وسوريا مع الزيارات
املتت�الية على املســـتوى الوزاري والرحالت األســـبوعية
املتب�ادلة لشركات الطريان الرسمية.
ُ ّ
وت َعد أنشطة إيران يف الفضاء اإللكرتوين أو يف وسائل
التواصـــل االجتماعـــي مثـــار قلـــق بالغ لـــدى املجتمع يف
َّ
باكستان ،ولكن يب�دو أن احلكومة ومعظم أحزاب
ً
كثريا من سيطرة إيران املنهجية
املعارضة غري مزنعجني
على القضايا السياســـية واالجتماعية واإلســـراتيجية،
ّ
َّ
ويب�دو أن حمالت االزدراء اليت تشـــنها إيران عرب وســـائل
التواصل االجتماعي قد ّ
حتولت إىل وضع اعتي�ادي جديد،
ما لم تت�دخل احلكومة الباكستاني�ة بفاعلية لتفادي
عواقب ذلك .ومن املرجح أن يكون عـــام 2022م ً
عاما
ُم َ
فع ًما باألنشطة السياسية مع قرب موعد االنتخابات
ّ
العامة الباكســـتاني�ة يف عام 2023م .وبالتايلُ ،ي َعد هذا
الوقت هو األنســـب لصياغة إيران خلطابها الســـيايس
َّ
يف باكســـتان لتتواءم مع مصاحلها الوطني�ة .ويب�دو أن
باكســـتان مدركة ملوقفها الضعيف يف مواجهة جيل
خامس من احلروب ،ولكن من غري املعروف ما إذا كانت
إيران ستكون ً
جزءا من هذه املعادلة أو ال ،فناقوس اخلطر
ّ
قد ُدق مرات عدة من قبل .ويشكل مصري االتفاق النووي
ْ
اإليراين والوضع املتقلب يف أفغانســـتان عاملني رئيسي
ّ
يؤثرا يف َ
العالقات الباكستاني�ة-اإليراني�ة
من املقرر أن
فمن املتوقع أن تســـعى إيران إىل رفع
يف عام 2022م؛ ولذا ِ
َّ
مستوى َعالقاتها مع باكستان ،ومحاولة ختفيض حدة
امللفات اخلالفية؛ ً
نظرا إىل صعود باكســـتان يف املزيان
ِ
ّ
اإلقلييم بعد تول طالبان مقاليد احلكم يف أفغانستان.
www.rasanah-iiis.org
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حتديـات اإلرهــــاب
على طــــول احلـدود
الباكستانية-اإليرانيــة
ً
كان مقتل  27فردا من احلرس الثوري يف هجوم
انتحـــاري يف  13فربايـــر على طريـــق زاهدان-
خـــاش ،علـــى بعد حنو  110كيلومرتات من
ً
ً
خطـــرا .وقد
احلدود الباكســـتاني�ة ،حادثا
تبنت جماعة «جيش العـــدل» يف إيران ،اليت
تت�ألف من منشـــقني «بلوش» ،املســـؤولية
عن احلادثة .وســـارع املســـؤولون اإليرانيون
إىل إلقاء اللوم على باكستان بسبب تساهلها
ّ
مع املنشـــقني اإليرانيني البلوش .بدوره انتقد
قائـــد «فيلـــق القـــدس» يف احلـــرس الثوري
ً
مؤخـــرا على
قاســـم ســـليماين الـــذي حصـــل
مكانة أســـطورية يف البالد لقيادته قواته يف
العراق وســـوريا  ،باكســـتان لرتاخيها الذي
شـــجع «اإلرهابيني» على استخدام األرايض
ّ
الباكســـتاني�ة لتنفيذ عمليات ضد إيران ،كما
هدد بأنه إذا كانت باكســـتان غري قادرة على
اختـــاذ إجـــراء فلن ترتدد إيـــران يف اختـــاذ إجراء
ّ
مباشر ضد اإلرهابيني.

آصـ ـ ــف دران ـ ـ ـ ــي
السفير الباكستاني السابق لدى إيران

ّ
إن الغضب اإليراين ضد الهجمات اإلرهابي�ة
أمر مفهوم ،لكن لم تكن لغة القيادة اإليراني�ة
ّ
ضد باكســـتان ّ
مروعة فحســـب
القاســـية
ّ
ً
لكثيرين يف باكستان ،بل كانت مؤشرا لألخطار
ّ
الناشئة يف املنطقة ،وهو احتمال تفضل كل
ُّ
من باكســـتان وإيران جتنب�ه .أما املسؤولون
يف كال البلدين ،فيجب أن يكونـــوا أدركوا أن
تاريخ العالقات الباكستاني�ة-اإليراني�ة قد
َ
َت َّ
رســـخ يف وقوف كال البلدين إىل جانب اآلخر
يف األوقـــات الصعبة .إن مرور كال البلدين
ً
باضطرابات سياســـية هو حقيقة أيضا .لقد
كانت العقود األربعة بعد الثـــورة اإليراني�ة
ً
الثيوقراطية تهديـــدا يف اجلوار ،خباصة لدول
مجلس التعـــاون اخللييج .ويعتقـــد منتقدو
الثورة اإليرانيـــ�ة أن الطبيعة التدخلية للنظام
السيايس اليت اتبعها ّ
الثوار خلقت احتكاكات
ً
بدل من إجياد حالة َت ُ
ماسك فيها.
يف املنطقة
املزيد على www.rasanah-iiis.org
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ً
ّ
ً
يب�دو أن عام 2022م سيكون مليئ�ا باملتغريات؛ نتيجة لألحداث
والصدمات الكربى اليت حدثت يف العام المايض ،وقد بدأت مالمح
فمن املتوقع على الصعيد
ذلك يف الظهور مع بداية العام اجلاريِ .
ّ
تستمر املنافسة الشرسة بني الواليات املتحدة والصني
الدويل ،أن
ً
وعلى مناطق النفوذ والتأثري ،خصوصا يف منطقة املحيطني الهندي
والهادي ويف الشرق األوسط.
َّ
ًّ
ًّ
ًّ
حتول إسرتاتيجيا هاما ،تمثل يف إعالن أمريكي-
شهد عام 2021م
أسرتايل-بريطاين عن حتالف «أوكوس» األمين ملواجهة النفوذ
الصيين يف شرق آسيا .هذا التحالف اجلديد يؤكد لنا بروز خريطة
حتالفات جديدة تتن�اسب مع أولويات أمريكا يف املرحلة املقبلة،
ُ
خارج أ ُط ر التحالفات التقليدية التاريخية الكربى ،وخارج إطار
َّ
نهج أمريكي جديد تتبن�اه الدولة العميقة يف واشنطن
الناتو ،يف ٍ
ً
َُ ّ
ِّ
عنوانــــا للمرحلة القادمــــة .ال يعد هــــذا االتفاق الذي يؤســــس
ً
حدثا ًّ
عاديا يف هذه املنطقة
لتحالف على احلدود البحرية للصني
ُّ
ّ
حتــــول تارييخ يف خريطة التحالفات
الهامة مــــن العالم ،إنما هو
العامليــــة ُينئب بتفاقم محتمل للتوترات بني أمريكا ،اليت ال تزال
ً
ّ ّ
قوة مهيمنة ،والصني كقوة منافسة صاعدة ،كما أن مؤشرات
عودة منافســــة القوى العظىم يف منطقة الشرق األوسط ال تزال
ًّ
خصوصا إصرار روسيا على أن تكون ً
ً
أساسيا يف
العبا
يف تصاعد،
هذه املنطقة امللتهبة.

َّ
إن مشــــروع احلزام والطريق ســــزيد حرص الصــــن على تعزيز
َعالقاتها االقتصادية والتجارية ومبيعاتها العســــكرية مع دول
ّ
ُ
قلق اجلانب األمريكي،
اإلقليم ،وال سيما الدول اخلليجية ،وهو ما ي ِ
ً
ِم َّما جيعلنا أمام مشهد شرق أوسطي سيشــــهد سباقا يف التسلح
ً
ّ
ً
وحروبا اقتصادية.
واســــتزنافا يف املوارد
وسيســــتمر هذا النهج يف
ّ
التن�ايم يف ظل ُّ
ترسخ قناعات لدى دول املنطقة بأن الوثوق باجلانب
األمريكي لم ُيعد ِاليار املناسب ملرحلة ُيعاد فيها تشكيل النظام
َْ
الدويل َوفق حقائق جديدة تفرضها متغريات البيئ�ة الدولية.
َ
على املستوى األورويب ،يب�دو ّأن َ
العالقات على جانب األطليس بني
الواليات املتحدة وحليفها األورويب لم ُتعد تتطابق ًّ
كليا .فاألوربيون
ال يتفقون مع النظرة األمريكية التصعيدية جتاه الصني؛ بسبب
ُ
رغبة يف بن�اء
ما تب�ديه دول أوروبا ،وبالذات ألماني�ا وفرنســــا ،من ٍ
َّ
ّ
ستستمر حول
مصالح متب�ادلة مع الصني؛ ولذا ،فإن النقاشات
ُ
ّ
واملهام اليت ستن�اط به يف ظل
مستقبل احللف األطليس (الناتو)،
اختالف مدركات التهديد بني أعضاء الناتو.
يف املقابل ،ويف ظل عدم نضوج فكرة الدفاع األورويب املشــــرك،
ُّ
تعقد َ
ستبقى أوروبا حباجة إىل خدمات احللف بعد ُ
العالقات
تزايد
ً
ّ
للتطورات يف
األوروبي�ة مع روســــيا والتحديات الناشــــئة نتيجة
أوكراني�ا وبيلاروسيا والبلقان ،وما يمثله كل هذا من أخطار روسية
محتملة على احلدود الشرقية لدول أوروبا.
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هذه الشكوك بشأن مســـتقبل الناتو جعلت االحتاد
ً
ٍ
ســـعيا
مفهوم جديد َلعالقاته الدولية،
األورويب ُيعيد بلورة
ً
ً
ً
إلعطاء الكتلة األوروبي�ة ثقل واوزنا بعيدا عن الواليات
املتحدة .نقطـــة االنطالقة لهذه اجلهـــود تتمثل يف املبادرة
ّ
الفرنســـية األخـــرة؛ ً
نظرا إىل تول فرنســـا رئاســـة االحتاد
األورويب يف الفـــرة القادمـــة ،الـــي ستســـعى إىل الرتويج
قدر من
ألجندتهـــا وتمرير سياســـاتها الرامية إىل حتقيـــق ٍ
ًّ
ًّ
ًّ
وعسكريا.
واقتصاديا
سياسيا
االستقالل األورويب
بعـــد خـــروج بريطاني�ا مـــن االحتـــاد األورويب أصبحت
فرنســـا هي الدولة الوحيدة يف االحتـــاد األورويب من ضمن
الدول اخلمس الدائمة العضوية يف مجلس األمن ،وهو ما
ّ
سيحملها مسؤوليات كبرية قادمة.
على مستوى االقتصاد الدويل ،ورغم احنسار تداعيات
ّ
جاحئة كورونا علـــى االقتصـــاد العالـــي ،فإن اســـتمرار
ظهور املتحورات اجلديدة يسهم يف زيادة تكاليف النقل
وينعكس ذلك على ارتفاع األسعار ًّ
ُ
عامليا،
واللوجستي�ات،
ً
واســـتمرار تب�اطؤ النمـــو االقتصادي مجـــددا مع ارتفاع يف
ّ ً
ًّ
ُ
تدريجيا يف
حتســـنا
ويمكن أن يشهد العام
ديون الدول.
ّ
َ
ُ
مؤشرات االقتصاد العاليم ،وقد يالحظ ذلك بشكل أسرع
لدى بعـــض االقتصادات والتكتالت الصناعية كالصني
ِّ
والواليات املتحدة ،وكذلك بعض الـــدول املنتجة للنفط
والغـــاز اللذين من املتوقع أن يزداد الطلب العاليم عليهما
َ
نتيجة عودة دورة اإلنت�اج العاليم .ومن املرجح أن تســـعى
ّ
دول منتجة مثل الدول اخلليجية لتبن اإلســـراتيجيات
ِّ
اليت تعزز الفرص واملكاســـب ،يف ظل اســـتمرار الطلب
ِّ
العاليم علـــى النفط والغاز الطبيعي يف عـــام 2022مِ ،م َّما
ّ
جينبها التقلبات املفاجئة.
ُ
ترتســـم مالمح
على صعيد الشـــرق األوســـط ،بدأت
تـــايش تأثريات تبعات الربيـــع العـــريب ،ربما باســـتثن�اء
www.rasanah-iiis.org

الســـودان الـــذي ال يـــزال يبحـــث عـــن فرجة سياســـية
ً
ألزمته احلاليـــة .ومن األرجح أن تشـــهد املنطقـــة مزيدا
من االحنســـار يف فاعلية األحزاب السياســـة اإلســـامية
ّ
شكلت ّ
أهم إفرازات ما يسىم
واحلركات املسلحة اليت
ًّ
بالربيع العريب ،إذ يظهر ذلك جليا يف حالة االنكشاف اليت
بدأت تتعرض لها تلك األحزاب أمام جمهورها ،من حيث
ضعف مقارباتهـــا االقتصادية والتنمويـــة واالجتماعية،
ّ
ّ
تبن خطاب ّ
وسطي معتدل متعايش مع
ديين
وفشلها يف
اآلخرِ ،م َّما أضعف جاذبيتها وحواضنها الشعبي�ة .يأيت هذا
الرتاجع يف ظل االســـتعادة التدريجية َّ
ملؤسســـات الدولة
الوطني�ة للقرارات والسياسات الوطني�ة والقيام بوظائف
الدولة التنموية واألمني�ة ،كما هي حال الدولة العراقية
الـــي تراجعت فيهـــا األحـــزاب الوالئيـــ�ة وتقدمت فيها
ُ
ترتسم
الكتل الوطني�ة ،أو كما هو الوضع اللييب ،إذ بدأت
احلركات
مالمح بن�اء الدولة الوطني�ة يف ظل تراجع سطوة
ُ
املسلحة .مع ذلك ستبقى منطقة الشرق األوسط يف األفق
َّ
القريب يف مرحلة انتقالية تتســـم بالتقلب وعدم اليقني،
ّ
ً
الدوليني.
ومسرحا للتجاذبات بني الالعبني
هذا على مســـتوى البيئ�ة الدوليةّ ،أمـــا احلالة اإليراني�ة
ّ
والتطورات ،ســـواء على
فقد كانت حافلة باألحـــداث
املستوى الداخلي أو على صعيد تفاعالت إيران مع محيطها
ًّ
داخليـــا ،انفرد «املحافظون»
العـــريب ومع املجتمع الدويل.
ُ
بالسيطرة على جميع مراكز صنع القرار يف الداخل اإليراين،
بعد فوز إبراهيم رئييس يف االنتخابات الرئاســـية األخرية.
ّ
لكن «املحافظني» لن يكون بمقدورهم الوفاء بوعودهم
ً
اليت قطعوها للشـــعب اإليراين ،وقد ال يكونون أفضل حال
ّ
والســـيما يف ظل استمرار
من خصومهم «اإلصالحيني»،
األزمـــة االقتصادية ووصولها إىل مراحل قياســـية .ويبقى
ِاليـــار الوحيـــد ِلـ«ملحافظـــن» للخـــروج مـــن التدهور

املســـتمر للوضـــع االقتصادي هـــو التوصـــل إىل اتفاق مع
الدول الكربى حول ِامللف النوويّ .أما الوضع االجتماعي،
ً
ّ
مســـتمر نتيجـــة للضغـــوط والتدهور
فيســـر يف تراجـــع
املتواصل يف الوضع االقتصادي ،وهو ما سزييد الفجوة بني
طبقة األغني�اء والفقراء ،ويزيد االرتفاع يف معدالت الفقر
واملخاطر االجتماعية كالطالق واملخدرات .وعلى الصعيد
ّ
تستمر ّ
القوات اإليراني�ة يف حالة تأهب
العسكري ،سوف
ّ
نتيجـــة لربوز عدد مـــن التحديات االمني�ة ،ال ســـيما على
احلدود اإليراني�ة مع أذربيجان؛ إلثب�ات قدرتها على الردع
والتأثري .ويف حال استمرار العقوبات االقتصادية املفروضة
ّ
تستمر إيران يف حتركاتها البحرية اليت
على إيرانُ ،يتوقع أن
تثري مخاوف الغرب ،الرامية إىل إثب�ات القدرة على إعاقة
االقتصاد العاليم ،كما أنه من املتوقع أن يزداد النشـــاط
مزيد من الصواريخ واألنظمة الفضائي�ة،
اإليراين يف اختب�ار ٍ
يف ظـــل التجاهـــل الدويل عن هذه األنشـــطة ،وتكريس
بامللف النووي.
االهتمام ِ
ّ
يب�دو أن السياسات اإليراني�ة جتاه الدول العربي�ة ال تزال
ّ
تت�أثر بعامل أســـايس ،هو عدم رغبة طهران يف التخلي عن
ّ
مكتسباتها يف اإلقليم ،اليت ترى أن الرتاجع عنها ُيفيض إىل
ّ
انكشاف النظام أمام شعبه يف مشـــاريعه اخلاسرة ،وحيد
ً
من قـــدرة طهران أيضا على الصمود يف مفاوضات ِامللف
النووي .لذا ُيتوقع أن يشـــهد عام 2022م اســـتمرار الدعم
اإليراين للميليشـــيات يف العـــراق واليمن وســـوريا ولبن�ان
ً
خصوصا يف
إلثب�ات القدرة اإليراني�ة على الـــردع والتأثري،
عدد من
ظل الرتاجعات اليت يشـــهدها النفوذ اإليـــراين يف ٍ
الدول ،كما ستستمر إيران يف تعزيز ترسانتها العسكرية
ُ
بالصواريخ الباليستي�ة والطائرات املسرية ،وستبقي على
ً
خصوصا احلشد الشـــعيب يف العراق
الدعم مليليشـــياتها،
ملزيد من ترســـيخ
وجماعـــة احلـــويث اإلرهابيـــ�ة يف اليمنٍ ،
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مشـــروعها اإلقلييم ،من خالل تهديد واستهداف املرافق
احليوية يف اململكة العربي�ة السعودية ودولة اإلمارات،
ً
خصوصا بعد اخلسائر األخرية اليت تكبدتها امليليشيات
احلوثي�ة يف اليمن .كما أنه من املتوقع أن يزداد النشـــاط
مزيد من األســـلحة واألنظمة الفضائي�ة،
اإليراين يف اختب�ار ٍ
وزعزعـــة األمن البحـــري يف اخلليـــج وحبر العرب ،يف ظل
ٍّ
عقوبات على إيران ،أو وضع حد
التجاهل الدويل عن فرض
ٍ
لهذ األنشطة اليت خترق القانون الدويل واألعراف الدولية.
خليجيـــا ،رغم الهـــدوء احلـــذر الذي ســـاد َ
ًّ
العالقات
ِ
اإليراني�ة مـــع دول مجلس التعاون لـــدول اخلليج العربي�ة
ٍّ
خالل عام 2021م ،والذي أسهمت فيه إىل حد كبري جوالت
ّ
املحادثات الســـعودية-اإليراني�ة الـــي ُعقدت منها عدة
ُ
جوالت برعاية عراقية ،ثم زيارة مستشـــار األمن القويم
اإلمارايت الشـــيخ طحنـــون بن زايـــد لطهران يف ديســـمرب
َّ
ّ
2021م ،فإن استمرار التدخالت اإليراني�ة يف دول املنطقة،
وعدم إشراك دول اخلليج يف املفاوضات النووية ،والقلق
من احتمالية عـــدم التوصل إىل اتفاق حيـــي دول املنطقة
كاف من األطماع والتهديدات اإليراني�ة ،كلها أمور
بشكل ٍ
قـــد تؤدي إىل اســـتمرار حالة عـــدم الثقة وإعاقة تســـوية
اخلالفات اليت أصبحت مستعصية.
ّ
تمثلُ
وعلى مســـتوى َعالقات إيران الدولية ،ســـوف
املفاوضات النووية الـــي حتتضنها فيين�ا ّ
أهم التفاعالت
اإليراني�ة مع القوى الكـــرى ،ولن خيتلف نهـــج الرئيس
اإليـــراين احلايل إبراهيم رئييس عن أســـافه من الرؤســـاء
اإليرانيني (إصالحيني كانوا أو محافظـــن) يف التعاطي
مـــع مفاوضات فيين�ا حول االتفـــاق النووي ،وذلك لعدم
وجود اختالف بني التي�ارات السياسية املكونة للنظام
اإليراين جتاه السياســـة اخلارجية .ورغـــم حالة عدم الثقة
ّ
بني واشنطن وطهران ،فإن البلدين يؤمنان بالدبلوماسية

ّ
كخيار أفضل للتوصل إىل حل ُينهي أزمة الربنامج النووي
ِ
اإليـــراين .وحىت يف حال توصل البلدين إىل تفاهم حول هذه
ً
ســـواء باتفاق مؤقت أو شامل ،فإنهما لن يتمكنا
األزمة،
عدد مـــن القضايا ،مثل
من معاجلة جذور اخلالف حول ٍ
الســـلوك اإليراين يف دول املنطقـــة ،وبرنامـــج الصواريخ
الباليستي�ة ،وموقف «املتشـــددين» الداعي إىل مقاومة
الهيمنة األمريكية ،ما ُ
ســـيفيض إىل استمرار التوتر اإليراين
مع املجتمع الدويل .أما يف حال فشلت املفاوضات النووية
لهجمات إسرائيلية بموافقة أمريكية،
فقد تتعرض إيران
ٍ
ّ
أو ربما ضربة عسكرية محدودة منسقة بني واشنطن وتل
أبيب؛ لتحجيم وتأخري قدراتها على إنت�اج ّأول قنبلة نووية.
حتظـــى َ
ٍ
باهتمام كبري
العالقات اإليراني�ة مـــع أوروبا
ّ
والســـيما فرنســـا وبريطاني�ا
من ِقبل قادة النظام اإليراين،
ّ
وألماني�ا ،ومن املتوقع أن تستمر لكون هذه الدول تمثل قناة
االتصال الرئيسة بني واشـــنطن وطهران ،يف ظل استمرار
الرفض اإليراين للتفاوض املباشر مع اإلدارة األمريكية.
ُ
أما مســـار َ
العالقات اإليراني�ة مع ك ٍل من روسيا والصني،
ّ
ًّ
والســـيما يف ظل
تصاعديا،
فمـــن املنتظر أن يأخـــذ منحىن
ِ
اســـتفحال األزمة االقتصادية اليت تعاين منها إيران ،وعدم
ّ
ُ
اتفاق
ظهور أي بوادر حىت اآلن تشـــر إىل ًقرب التوصل إىل ٍ
حول الربنامج النووي اإليراين ،فضل عن احلاجة اإليراني�ة
إىل الدعـــم مـــن هذيـــن البلديـــن يف املفاوضات النووية.
ً
وسوف تواصل إيران يف ترسيخ مبدأ التوجه شرقا ملمارسة
مزيد من الضغط على واشـــنطن والـــدول األوروبي�ة ،وقد
ٍ
عضوية كاملة يف
يف
إيران
إدماج
بعد
بالتبلور
املبدأ
هـــذا
بدأ
ٍ
منظمة شنغهاي للتعاون ،واتفاقية التعاون اإلسرتاتيجية
الصيني�ة-اإليراني�ة اليت تمتد إىل ً 25
عاما.
ّأما َعالقات إيـــران مع جارتها الشـــرقية أفغانســـتان،
ّ
فإن مواقف املســـؤولني اإليرانيني من حركة طالبان تشري

ّ
إىل ّني�ة طهران تبن
سياســـة مرنـــة يف التعاطي مع الوضع
ٍ
اجلديد الذي فرضه االنسحاب األمريكي من أفغانستان
وســـيطرة طالبان على الوضع ،وذلك للحيلولة دون فتح
جبهة جديدة من جبهات الصراع مع الدول املجاورة على
غرار أزمتها مع أذربيجان ،وكذلك خلشـــيتها من عودة
اجلماعات اإلرهابي�ة إىل أفغانستان ،اليت قد تشكل أكرب
ّ
مهدد أمين إليران .ومن املتوقع أن تســـعى إيران على املدى
البعيد لدعم قـــوى وفصائل أفغاني�ة المتالك نفوذ داخل
أفغانستان.
سيطرة حركة طالبان املدعومة من إســـام آباد على
الوضع يف أفغانستان ،ومشاركة باكستان يف املناورات اليت
أجرتها أذربيجان ،أثارتا مخاوف اجلانب اإليراين ودفعتاه
إىل زيـــادة تفاعالته الدبلوماســـية مع إســـام آبـــاد ،ومن
ً
املتوقع أن نشـــهد مزيدا من التقارب بني البلدين؛ وذلك
بهدف تقويض َعالقات باكســـتان حبلفائها اإلقليميني ،أو
أي توازنات مستقبلية قد تشكل ً
إجهاض ّ
خطرا على أمنها
القويم ومصاحلها اجليوسياسية.
أمام هذه املتغريات الكبـــرة الـــي تشـــهدها البيئ�ة
الدولية ،والتحديات املتصاعدة الـــي تفرضها إيران على
العالـــم العريب ،يســـتلزم مـــن مجلس التعـــاون اخللييج،
جتـــاوز خالفاتـــه ،وتقوية حتالفاتـــه اإلقليميـــة والدولية،
وبلورة سياسات ومقاربات ّ
فعالة ،وإسرتاتيجيات شاملة،
وتطوير منظومته الدفاعية املشـــركة ،من أجل أن يصبح
ّ
ّ ً
دوليـــا ًّ
تكت ًل ًّ
ً
مجلس التعاون
ومنافســـا ،بما
موحدا
قويا
يعزز من قدراته على احتواء املهددات واســـتثمار الفرص
حالة من الردع
يف البيئ�ة الدولية ،ويف ذات الوقت ،فرض ٍ
اإلسرتاتييج أمام نزعة الهيمنة اإليراني�ةُ ،
جترب النظام اإليراين
على عقلنة سلوكه اإلقلييم والرتاجع عن حروبه بالوكالة.

