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تصاعد التنافس األمريكي – الصيني 
على الساحة الدولية

ُيَعــــد صــراع القــوى الدولّيــة علــى تراتبية القــوة في النظــام الدولي 
بمــا يحــدُث تغييــرات جوهريــة فــي شــكل النظــام الدولــي القائــم 
مــن أخطــر أشــكال الصــراع علــى حالــة الّســلم واألمــن اإلقليمّيْيــن 
ــام  ــي النظ ــّول ف ــة التح ــبق مرحل ــا يس ــا م ــه غالًب ــن؛ ألن والدولّيْي
الدولــي، حــروٌب طاحنــة بيــن القــوى المهيمنــة والقــوى الصاعــدة.

أّواًل: ســياسة احــتواء الصــين بــين االسـتـمرارية 
والــتـغيير في عــهد جو بايــدن

منـــذ يومهــا األّول فــي البيــت األبيــض مطلــع 2021م، وضعــت إدارة جــو 
ــدد األّول  ــا، المه ــا، بوصفه ــى رأس أولوياته ــن عل ــَة الصي ــدن مواجه باي
والمناِفــس األقــوى للواليــات المتحــدة علــى قمــة هــرم النظــام الدولــي، 
وفيمــا يلــي أبــرز عوامــل إدراك إدارة بايــدن للصيــن كخطــر صاعــٍد علــى 

القيــادة العالميــة ينبغــي احتــواؤه:

ــات  ــّوف الواليــ تـخـــ
مــــن  المتــحــــدة 
فــقــــدان الـــهيمنة 

الـــدولية.

الصـيـــن  مــــزاحمة 
لمكــــانة الــواليـــات 

لمتحــدة. ا

مســاعــــي بكــيــــن 
لخـــلـــق نـــمــــوذٍج 
ــٍيّ  ــصادٍيّ عالمــ اقتــ

ــل. بــديــ

ثانًيا: ســياسـات االحتــواء المتـبادلـة األمريكـية-الصـينية 
ــب  ــا لكس ــاه بعضِهم ــاٍت تُج ــن، سياس ــدة والصي ــات المتح ــت الوالي تبنَّ
معركــة الحفاظ/تغييــر تراتبيــة القــوة والنفــوذ فــي النظــام الدولــي، 

ــي: ــا يل ــاءت كم وج
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01

سياسات اإلدارة األمريكية لتطويق 
الطموحات الصينية العالمّية

تشــكيل/إحياء التحالفــات العســكرية 
.)Quad( ــواد ــوس )Aukus( وك أوك

ــن باألزمــات  ــق الصي اســتمرار تطوي
ــات.   والتحدي

ــزام  ــة للح ــادرات المناِفس ــرح المب ط
والطريــق.

ــكا  ــي أمري ــن ف ــوذ الصي ــة نف مواجه
ــة. الالتيني

02
السياسات الصينية إلحداث تحّوالت في النظام الدولي

االستــمــــرار فــي 
الفجــوة  تقليــص 
مــــع  العسكريـــة 
ــات المتحدة. الوالي

تعزيــز الحضــور 
ــاحة  ــلى الســ عـ

الالتينيــة.

ــاسة  ــز سيــ تعزيـ
نــحــــو  االتجــــاه 
ــط. ــرق األوس الش

ــيع فضاء  توس
منــــظــمــــة 

ــنغهاي. ش

ثالثًا: البـؤر والقضايا األكثر توتًرا 
بين الواليات المتحدة والـصـين

التنافــس علــى الســاحة الحرب التجاريةتـــايـــوان
الشــرق أوســطية
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خاتمة: مآالت التـنافـس األمريكي-الصـيـني في 2022م

ــُح ســيناريو اســتمرارية التصعيــد المتبــادل بيــن الطرفيــن  التوقعــات:   يرجَّ
لكــن بشــكٍل محســوب للغايــة بمــا ال ُيفضــي للحــرب فــي 2022م؛ نتيجــًة 
إلدراك ُكل طــرف للخطــوط الحمــراء للطــرف اآلخــر، مــع العمــل علــى 
ــم، بالنظــر  ــر وســاحات الصــراع حــول العال ــؤر التوت كســب النقــاط فــي ب
إلــى حســابات ُكل طــرف تجــاه مخاطــر االنــزالق للحــرب، ومركزيــة قضايــا 
الصــراع ورغبــة ُكل طــرف فــي الحصــول علــى أعلــى وأكبــر قــدٍر مــن القــوة 
، عــدم االتجــاه نحــو التهدئــة فــي ظــل تعــّدد  والقيــادة العالميــة، وِمــن ثـَـمَّ

ســاحات التنافــس وأدوات المواجهــة.

ــن  ــدة والصي ــات المتح ــن الوالي ــدة بي ــة المتصاع ــوء المنافس ــى ض عل
فــي 2021م يمكــُن رصــد عــدٍد مــن النتائــج، وكذلــك توّقــع اتجاهــات هــذا 

ــي:  ــى النحــو التال ــد فــي 2022م، عل التصعي

وانتقــال  للصيــن،  األمريكيــة  االحتــواء  سياســة  النتائــج: اســتمرارية 
التنافــس اإلســتراتيجي مــن الجانــب االقتصــادي إلــى السياســي، وارتفــاع 

معــّدل التوتــر بيــن القوتْيــن األمريكيــة والصينيــة.

01

02
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العالقات عبر األطلسي والتحديات األمنية 
واإلستراتيجية على الساحة األوروبية 

كان 2021م عاًمــا اســتثنائيًّا بيــن األمــل والتوتــر فــي العالقــات عبــر األطلســي، 
لكــن مــن وجهــة نظــر الواليــات المتحــدة، ال تــزال هنــاك حاجــٌة إلــى موقــٍف 
قــوي مــن فرنســا وألمانيــا؛ لمواجهــة النفــوذ الصيني. كمــا زادت التوتــرات عبر 
األطلســي بشــكٍل ملحــوظ بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن أفغانســتان، 
ــك  ــّدد لتماس ــا كمه ــي أوروب ــه ف ــر إلي ــذي نُظ ــوس«، ال ــاق »أوك ــع اتف وتوقي
»حلــف الناتــو«. وهنــاك تبــدو فجــوٌة فــي التفكيــر اإلســتراتيجي بيــن جانَبــي 
المحيــط األطلســي، مــرّده تصــّوٌر أوروبــي عــن تزايــد عــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق 

بالتــزام الواليــات المتحــدة باألمــن األوروبــي.

أّواًل: األزمة في العالقات األوروبية-األمريكية 

شــهد 2021م فتــرًة مضطربــة للعالقــات عبــر األطلســي بعــد انســحاب القــوات 
األمريكيــة مــن أفغانســتان واتفــاق الغواصــات النوويــة »أوكــوس« بيــن 
الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا، وإثــارة التســاؤالت حــول ماهّيــة 

ــي.   ــر األطلس ــراكة عب الش

أثــار نهــج الواليــات المتحــدة باالنســحاب من أفغانســتان، بمــا يخــدُم مصالحها 
اإلســتراتيجية دون إيــالء حلفائهــا فــي »حلــف الناتــو« أّي اعتبــار، النقــاَش بيــن 
ــى  ــون عل ــُب أن يك ــذي يج ــا ال ــول م ــي، ح ــاد األوروب ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ال
رأس أولوياتهــم؟  العمــل نحــو تكامــٍل دفاعــٍيّ أفضــل فــي االتحــاد األوروبــي و/

أو عضويــة نِشــطة فــي »حلــف الناتــو«؟

01

02
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 أثــار توقيــع االتفاقيــة األمنية الثالثيــة التي تجمُع أســتراليا وبريطانيــا والواليات 
ــن حــول  ــدي والهــادي، حفيظــة األوروبيي ــن الهن المتحــدة لمنطقــة المحيطْي
نشــوء تحالــٍف ال يضــُع أّي اعتبــار لالتحــاد األوروبــي، ويدفعُهــم للتحــرك لتعزيــز 
مــا ُســمي بـــِ »االســتقالل اإلســتراتيجي«، أو الدفاع األوروبــي، ليتوّلــى األوروبيون 

ــهم. أمنهم بأنفِس

ــا بظاللهــا علــى الشــراكة  ــرات المتصاعــدة بيــن روســيا وأوكراني ســتُلقي التوت
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــر بي ــوار المباش ــل الح ــي ظ ــّيما ف ــي؛ والس ــر األطلس عب

ــن فــي محيطهــم الجغرافــي. ــذي ُيظهــُر ضعــف األوروبيي وروســيا ال

03

04

ثانًيا: الخالفات بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

01

األوروبــي  االتحــاد  فــي  قلــٌق  هنــاك 
وحلــف شــمال األطلســي بشــأن تركيــا 
فــي ظل بيــع صواريــخ S400 الروســية 
والوضــع العســكري فــي شــرق البحــر 
هنــاك  حيــث  المتوســط،  األبيــض 
قلــٌق مــن مواجهــة بيــن تركيــا وُكل 
ــا يحــدُث  مــن اليونــان وفرنســا، ِممَّ

مواجهــًة داخــل الحلــف.

02

ــكُل  ــزال يش ــم ال ي ــي العال ــا ف دور أوروب
قضيــة انقســاٍم داخلية، إذ تتفــُق ألمانيا 
ــى  ــدا عل ــى بولن ــا وإســبانيا وحتّ وإيطالي
أنــه ال يوجــد تناقــٌض بيــن تعزيــز أوروبــا 
ــى  ــاروا إل ــو«، وأش ــف النات ــة »حل وتقوي
أّن القــوة االقتصاديــة األوروبيــة ســتعزز 
أيًضــا قوتهــا السياســية بــداًل مــن إنشــاء 

مشــروع دفــاع مشــترك.

03

الرئيســة  العقبــَة  التمويــل  يشــكل 
أوروبيــة  دفــاع  قــوة  تطويــر  أمــام 
اإلنفــاق  تضخــم  فمــع  مشــتركة، 
اإلنفــاق  انهــار  الوطنــي،  العســكري 
»الدفــاع  انخفــض  فقــد  المشــترك، 
ــغ  ــي مبل ــي بإجمال ــي« األوروب التعاون
ــل  ــبة 13% ووص ــورو ونس ــار ي 4.1 ملي

إلــى أدنــى مســتوى لــه.

04

أصبــح انخفــاض اإلنفــاق المشــترك على 
الدفــاع األوروبــي، مثيــًرا لقلــق العديد من 
ــاد  ــزال االتح ــك ال ي ــع ذل ــن. وم األوروبيي
ــدوق  ــد أّن صن ــاًل، إذ يؤك ــي متفائ األوروب
الدفــاع األوروبــي، الــذي يهــدُف إلــى جمــع 
ــر وســائل  االســتثمارات مــن أجــل تطوي
القــدرة المشــتركة ناجًحــا، والســّيما مــع 
ــد  ــروًعا قي ــين مش ــي خمس ــود حوال وج
اإلعــداد وميزانيــة تبلــغ 8 مليــارات يــورو 

ــرة 2021-2027م.  للفت
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ثالثًا: مأزق الناتو والدور العسكري 
األوروبي في الخارج

ــوة  ــن ق ــي م ــاد األوروب ــل االتح ــدُف لتحوي ــتراتيجي يه ــتقالل اإلس ــعار االس 1. ش
اقتصاديــة إلــى العــب جيوسياســي علــى الســاحة العالميــة مســتقٌل عــن 
الواليــات المتحــدة، إالَّ أّن المصالــح المتضاربــة للــدول األوروبيــة وتركيــز ُكل 
منهــا علــى تعزيــز عالقاتهــا الثنائيــة مــع واشــنطن، تشــّكل عقبــًة رئيســة فــي 

ــي. ــتراتيجي األوروب ــتقالل اإلس ــدف االس ــق ه تحقي

2. تشــعر دول أوروبــا بالمخــاوف مــن روســيا. وســلوك بعــض الــدول األوروبيــة 
بإجــراء حــواراٍت مــع موســكو، مثل الحــوارات الثنائيــة الروسية-الفرنســية، يجعل 

األدوار األوروبيــة غيــر منّســقة.

3. قــّرر 30 مــن رؤســاء الــدول األعضــاء تعزيــز شــراكتهم األمنيــة وكتابــة فصــٍل 
جديــد فــي تاريــخ التحالــف عبــر األطلســي خــالل قمتــه الثامنــة والعشــرين فــي 
بروكســل فــي يونيــو 2021م. وتبقــى األهــداف الرئيســة الثالثة للمنظمــة تتمحور 
حــول الدفــاع الجماعــي وإدارة األزمــات واألمــن التعاونــي. واليــزال التهديــد األّول 
لتحالــف األمــن الجماعــي يتمثـّـُل فــي »األعمــال العدوانيــة« الروســية، والتهديد 

اإلرهابــي المتزايــد، والنفــوذ الصينــي المتنامــي فــي الســاحة الدوليــة.

4.  ســيكون التصــدي للنفــوذ الصينــي علــى أجنــدة الناتــو فــي المســتقبل 
القريــب؛ نظــًرا لمــا تملكــه الصيــن مــن تقنيــاٍت عســكرية وأنشــطتها اإللكترونية 
مــن  المتحــدة  الواليــات  انســحاب  بعــد  إقليميــة  كقــوة  وصعودهــا 
ــد  ــة الرئيســة لمواجهــة هــذا التحــدي الجدي أفغانســتان. والعقب
تكُمــن فــي االنقســام الداخلــي بيــن أعضــاء »حلــف الناتــو«، 
والســّيما االختالفــات حــول نهــج مواجهــة التحــدي الصينــي 

ــن(.  ــي لبكي ــم الروس ــة الدع ــع احتمالي )م

ألّول  أكــد  2020م  تقريــًرا فــي نوفمبــر  الناتــو  أصــدر   .5
ــات المتحــدة  ــة التنافــس بيــن الوالي مــرٍة علــى مركزي

والصيــن علــى مســتقبل الشــؤون العالميــة.
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خاتمة: مستقبل الناتو واالستقاللية األوروبية 

يمــُر الناتــو بأزمــة وجوديــة غيــر مســبوقة، إالَّ أنــه رغــم ذلــك لــن يحيــد 
ــُر  ــة يم ــة لحقب ــاك نهاي ــن هن ــائه. ولك ــن إنش ــس م ــدف الرئي ــن اله ع
ــتراتيجي وراء  ــر اإلس ــي التفكي ــور ف ــة لقص ــو«، ونهاي ــف النات ــا »حل به
التدخــالت العســكرية الغربيــة فــي الشــرق األوســط الكبيــر كمــا شــهدنا 

ــن.  ــن الماضَيْي ــالل العقدي خ

قــد ال يكــون »االســتقالل اإلســتراتيجي«، في ُصلب الرؤية اإلســتراتيجية 
ــُد بهــا 

َ
األوروبيــة الجديــدة. وإنمــا المقصــود بــأّن هــذه الفكــرة يقص

ــة  ــة قيــم الدول إســتراتيجًيا بالقــدرة علــى العمــل مــع الشــركاء لحماي
ومصالحهــا.

مجــاالت  علــى  اإلســتراتيجي«  »االســتقالل  مســألة  تقتصــر  ال 
ــتقالل  ــل بـــِ »االس ــي بالفع ــاد األوروب ــُع االتح ــاع، إذ يتمتّ ــن والدف األم
اإلســتراتيجي« فــي التجــارة، ولكــن فيمــا يتعلــق بالتمويل واالســتثمار، 
ولهــذا الســبب ســتكون مســألة »االســتقالل اإلســتراتيجي« فــي صلــب 
الجهــود األوروبيــة فــي 2022م تحــت الرئاســة الفرنســية لمجلــس 

ــي. ــاد األوروب االتح

01

02

03
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تحديات االقتصاد العالمي في ضوء 
جائحة كورونا وأزمات الطاقة 

ــه  ــا أدخلت ــي، بعدم ــاد العالم ــى االقتص ــرة عل ــاٍت كبي ــا بتبع ــة كورون ــت جائح ألق
فــي دورٍة مــن دورات التباطــؤ والركــود الحــاد، غيــر أّن بــادرة تفــاؤل الحــت بتعــاٍف 
جزئــي فــي 2021م، لكــن مــا تــزال العــودة إلــى نقطــة التــوازن محــّل شــكوك فــي 
ــراءات  ــود واإلج ــن القي ــد م ــل العدي ــي ظ ــه، وف ــروس ومتحورات ــاء الفي ــل بق ظ
ــة  ــدالت البطال ــد مع ــو وتزاي ــؤ النم ــي تباط ــّببت ف ــة، وتس ــا الجائح ــي فرضته الت
والتضخــم، وتأثــر سالســل اإلمــداد وارتفــاع تكاليــف الشــحن، إالَّ أنــه مــع التوســع 
فــي التطعيمــات واللقاحــات، فــإّن األرجــح أن يشــهد االقتصــاد العالمــي مزيًدا من 
التحّســن والتعافــي التدريجــي خــالل الفتــرة المقبلــة.  وليــس وبــاء كورونــا وحــده 
ــا فــي توفيــر إمــدادات 

ً
الــذي باغــت االقتصــاد العالمــي، فقــد شــهد العالــم نقص

الطاقــة وارتفــاع أســعارها، وذلــك علــى خلفيــة تراُجــع االســتثمارات فــي مصــادر 
الطاقــة التقليديــة نتيجــَة انخفــاض األســعار وانخفــاض المعــروض نتيجــَة 
انخفــاض االحتياطــات اإلســتراتيجية؛ األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع األســعار، فضــاًل 
ــات  ــع الوالي ــرة م ــا المتوت ــار عالقاته ــي إط ــاز ف ــة الغ ــيا لورق ــييس روس ــن تس ع
ــاد  ــى االقتص ــا عل ــة تداعياته ــذه األزم ــد كان له ــة، وق ــدول األوروبي ــدة وال المتح

العالمــي بصــورٍة مباشــرة.

أّواًل: االقتصاد العالمي وجائحة كورونا

علــى  كورونــا  أثــُر  كان 
االقتصــاد العالمــي هــو 
الثالثــة  خــالل  األســوأ 
عقــوٍد الماضيــة، حيــث 
حــاّد  ركــوٍد  عــن  أســفر 
سالســل  فــي  وتعطــل 
ــارة  ــاج، والتــجــ اإلنـــتــــ

لعالميــة.  ا

ــة  ــائر ضخم ــوع خس وق
القطاعــات  شــتّى  فــي 
ــو  ــة لـلنـــمــ المــحــركــ
االقتصــــادي، كالتجــارة 
والســياحة  والصناعــة 
الدوليــة، أنتجــت ارتفاًعــا 
البطالــة  فــي معــّدالت 

والفقــر.

ــو  ــن النــــمــ تــحـــــّســـ
ــالمي  ــادي العـــ االقتصــ
ــي 2021م  نســبًيا فــــــــــ
العاميــن  مـــع  مقارنــًة 
ــار  ــع انتش ــن، م الماضَيْي
اللقاحــات وعــودة الحيــاة 

ــا ــى طبيعته إل

تأثيرات كورونا على النمو واالقتصاد العالمي01
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ارتفاع التضخم واضطراب سالسل اإلمداد بعد التعافي

ــراءات  ــادت اإلجـــــــ قـــ
ــواجهة  ــة لمـ الــمـــاليــ
تعــــاٍف  إلــى  الجائحــة 
نســــبــــــي للنــــمــــو 
االقتصــادي، لكــن عــزّز 
ارتفــاَع  الســيولة  نمــو 
الـطـلــــب ومـعــــدالت 
التضخــم علــى مســتوى 

العالــم. 

األيــدي  نقــص  تســّبب 
الــعامــــلة، والخامــات، 
وارتفــاع أســعار الطاقــة 
والغــذاء، فــــي تعطــل 
لــدى  اإلمــداد  سالســل 
وانتقـــالها  آســــيا  دول 
المـصـنـــعين  لكــبــــار 
كالواليـــــــات المتحــدة 

وبريطانيـــا وغيرهمــا.

ــو  ــه نح ــادة التــوجــ زيــ
ــاع  ــزين مــع ارتـفــ التخــ
ــي،  االســتهالك العــالـمـ
ــعار  ــاع األس ــزّزا ارتفــ عــ

دولًيــا.  

02

االقتصاد العالمي ما بعد كورونا03

تداعيــات الجائحــة اقتصادًيــا ســتكون أقــل مــن العــام الماضــي )2020م( 
ــي  ــار الجغراف ــي، واالنتش ــدم الطب ــع التق ــادي، م ــو االقتص ــتوى النم ــى مس عل

للقاحــات.

احتماليــة امتــداد بعــض اآلثار الســلبية للعــام 2022م خاصــًة التضخــم، وارتفاع 
فــي تكُلفــة التجــارة الدولية.

اســتعادة مســتويات مســتقرة مــن النمــو، ســُيصاحبها معــدالت ديــون عاليــة 
لــدى عــدٍد كبيــٍر مــن الحكومــات.

ثانًيا: تداعيات أزمات الطاقة والتغيرات المناخية على 
االقتصاد العالمي

 أزمات الطاقة 
الراهنة واتجاهات 

الطاقة البديلة

أســهمت عــّدة عوامــل فــي ارتفــاع أســعار النّفــط 
والغــاز، مــن بينهــا: تراُجــع االســتثمارات؛ مــا قــاد 
إلــى ارتفــاع تكاليــف الصناعــة فــي الواليــات المتحــدة 

وأوروبــا والصيــن. 
رغــم تبنّــي عــّدة دول خطًطــا طموحــة للتحــّول مــن 
الطاقــة التقليديــة للطاقــة البديلــة، هنــاك تحديــاٌت 
التصنيــع،  تكاليــف  ارتفــاع  مثــل  التحــّول،  أمــام 

وتخزيــن الطاقــة المنتجــة.

01
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02
آثار التغيرات المناخية على االقتصاديات 

الصناعية النامية

تواجــه الــدول الناميــة مــا يقــارب 75% إلــى 80% مــن أضــرار التغيــر 
المناخــي بتكُلفــة تقــّدر بمئــات المليــارات، بينما الــدول الصناعيــة تتحّمل 

الحــد األدنــى مــن األضــرار.

ــدول الصناعيــة لمســؤوليتها  ــل ال ــدول الناميــة لضــرورة تحّم دعــوات ال
عــن التغيــرات المناخيــة، لــم تلــَق اســتجابًة عمليــًة إلــى اآلن.

تبنـّـت المملكــة العربيــة الســعودية عــّدة مبــادرات حول االقتصــاد األخضر 
الصديــق للبيئــة، أبرزهــا: مبادرتَــي »الســعودية الخضــراء« و»الشــرق 

األوســط األخضــر«. 

مبادرتـَـي »الســعودية الخضــراء« و»الشــرق األوســط األخضــر«، وضعــت 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي موقــٍع إيجابــي علــى الســاحة الدوليــة 

للتصــدي للتحديــات المناخيــة.

إستراتيجيات دول الخليج لتنّوع مصادر الطاقة والدخل: 
السعودية نموذًجا 03

الديناميكيــة  التحــّوالت 
والجيــــــــوسيـــــاسية 
أســعـــــار  وتقــلـبــــات 
الطــــاقـــــة التقليديــة، 
جعلـــت مـــن عمـليـــة 
االقتصـــــادي  التــنـــوع 
حــاًل حاســًما لمواجهــة 
االقتصاديــة. المخاطــر 

الخليــج  دول  انتهجــت 
إستراتيجيــــات طويـــلة 
مــن  للخــروج  المــدى 
ــي  ــاد الُكل ــة االعتم مرحل
النّــفـــط  علــى عوائـــــد 

والغــاز. 

تَُعـــد رؤيــــة الممـــلكة 
السعـوديـــة  الــعربيـــة 
نـمــوذًجـــــــــــا  2030م 
طموًحــــا يهــــدف إلــى 
الدخــل  مصــادر  تنــّوع 
وتحقيــق  واالســتثمار 
ــة. ــتدامة االقتصادي االس
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تحّوالت اإلسالم السياسي بين انحسار »داعش« 
وتراُجع األحزاب اإلسالمية 

شــهد 2021م تحــّوالت دينيــة وسياســيٍة متعلقــة بجماعــات وأحــزاب 
ــارٌز علــى المشــهد السياســي الدولــي  ــٌر ب اإلســالم السياســي، كان لهــا أث
واإلقليمــي. فقــد انتكــس تنظيــم »داعــش« فــي العــراق وســوريا، جــرَّاء 
ــد  ــم يُع ــرة، ول ــوام األخي ــي األع ــا ف ــرّض له ــي تع ــة الت ــات المتوالي الضرب
يســيطر علــى أّي أراٍض عراقيــة أو ســورية، واكتفــى بسياســة الهجمــات 
ــا، شــهد التنظيــم تمــّدًدا فــي مواطــن  اإلرهابيــة الخاطفــة. وفــي أفريقي
والسوســيولوجية  الدينيــة  والعوامــل  البيئــة  حســب  أخــرى،  دون 
واألمنيــة المحيطــة. وفــي أفغانســتان، يتصــادم التنظيــم مــع »طالبان« 
ويســعى لعرقلــة تجربتهــا فــي الحكــم، بوصفهــا حركــًة مرتــدة َوفــق 
ــني  ــي الس ــالم السياس ــركات اإلس ــتوى ح ــى مس ــم. وعل ــات التنظي أدبي
ــركات  ــك الح ــر لتل ــاق الكبي ــام اإلخف ــو ع ــد كان 2021م ه ــيعي، فق والش
فــي اإلقليــم، وعلــى رأســها جماعــة اإلخــوان المســلمين، التــي تشــّظت 
فــي مصــر إلــى جماعتيــن متناطحتيــن بقيادتيــن منفصلتيــن، تتبــادالن 
االتهامــات، واإلقصــاء. وفــي تونــس والمغــرب والجزائر، خســرت الجماعة 
االنتخابــات البرلمانيــة وخســرت تعاطــف النــاس معهــا، بتظاهرهــم 
عليهــا وإســقاطها. وفــي العــراق، لــم يختلــف األمــر كثيــًرا فقــد خســرت 
الجماعــة المتحالفــة مــع بعــض الميليشــيات المدعومــة إيرانًيــا، لصالــح 

ــة.  ــة وعلماني ــة وقومي ــارات عروبي تي
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أّواًل: تنظيم »داعش« بين االنحسار والتمّدد

01

أفــول التنظيــم فــي العــراق وســوريا: اســتمّر التنظيــم فــي شــّن عمليــات إرهابيــة 
دون القــدرة علــى الســيطرة علــى أّي أرض، تلــك القــدرة التــي افتقدهــا التنظيــم 
نتيجــَة أمريــن، األّول: الضربــات التــي تعــرّض لهــا، نتيجــَة التعــاون االســتخباراتي 
الدولــي واإلقليمــي ضــده، والثانــي: فقدانــه لحواضنــه الشــعبية جــرَّاء الجرائــم التي 

ارتكبهــا فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا.

02

التنظيــم فــي مواجهــة »طالبــان«: شــّن التنظيــم هجمــات علــى »طالبــان« 
بوصفهــا  »طالبــان«  إلــى  التنظيــم  وينظــر  األفغانيــة،  الدولــة  ومؤّسســات 
ــيس  ــن بتأس ــة، ال تؤم ــة قومي ــا حرك ــه؛ لكونه ــتراتيجي ل ــس واإلس ــم الرئي الخص
خالفــٍة عالميــة. وهنــاك اتهامــاٌت متبادلــة بيــن التنظيــم والحركــة؛ فبينمــا يتّهــُم 
ة، والــوالء للكفــار؛  التنظيــم »طالبــان« بالعمالــة لالســتخبارات الباكســتانية، والــرِّدَّ

ــود.  ــة لليه ــم بالعمال ــُم التنظي ــة تتّه ــإنَّ الحرك ف

03

»داعــش« وأفريقيــا: انحســاٌر وتمــدد في آٍن واحــد: تمّدد تنظيــم »داعش« في دول 
أفريقيــة، وتعــرض النتكاســاٍت فــي أخــرى. أّمــا عــن أســباب تّمــدده، فثمــة أســباب 
عديــدة، أهمهــا: أّن التنظيــم عمــل علــى وراثــة تنظيــم القاعــدة هنــاك. وســاهمت 
هشاشــة القبضــة األمنيــة فــي دوٍل أفريقيــة ومشــكالت داخليــة متعلقــة بالفقــر 
والبطالــة، وتوتــرات التمــرد، وعــدم وجــود مؤّسســات دينيــة ومشــيخية مركزيــة، 
تتبنّــى الخطــاب الوســطي وتعمــل علــى توجيهــه، ســاهمت تلــك العوامــل فــي 
تمــّدد التنظيــم وإيجــاد موطــئ قــدم لــه. فــي حيــن شــهد انتكاســًة فــي الــدول ذات 
األجهــزة األمنيــة واالســتخباراتية القويــة كمــا حــدث فــي ســيناء المصريــة، إضافــًة 

إلــى وجــود خطــاب دينــي تحصينــي، قــوّي وُمَمنهــج. 
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ــة،  ــلمين المصري ــوان المس ــة اإلخ ــظت جماع ــوان: تش ــة اإلخ ــطار جماع 1- انش
وانقســمت إلــى جماعتْيــن، بقيادتيــن مختلفتيــن، ومتعارضتيــن ألّول مــرٍة فــي 
ــية،  ــة السياس ــاركة والفاعلي ــتوى المش ــى مس ــة عل ــارت الجماع ــا. وانه تاريخه
ــًة بالعــام 2011م ومــا قبلــه.  وانطــوت أفكارهــا مــن المجتمــع المصــري مقارن

2- حركــة النهضــة وفشــل التجربــة: أخفقــت حركــة النهضــة، فــي الحكومــة 
ــى  ــا عل ــدرة له ــة ال ق ــة وحياتي ــكالٍت اجتماعي ــي مش ــت ف ــان، وانغمس والبرلم
ــا لقــرارات رئيــس  ــي انخفضــت شــعبيتها، ونبذهــا الشــعب دعًم حّلهــا، وبالتال
ــة  ــعّيد بحرك ــس س ــس قي ــاح الرئي ــا أط ــو 2021م، عندم ــي يولي ــة، ف الجمهوري

ــة.  ــان والحكوم ــن البرلم ــية م ــة التونس النهض

3- العدالــة والتنميــة المغربــي واألفول السياســي: خســر حزب العدالــة والتنمية 
فــي المغــرب االنتخابــات البرلمانيــة خســارًة كبيــرة وحاســمة، وهــذه الخســارة 
داّلــة علــى رســائل متعــّددة أراد الشــعب المغربــي إيصالهــا، وحــّل الحــزب فــي 
المرتبــة الثامنــة، فــي ترتيــب األحــزاب بعــد حصولــه علــى 13 مقعــًدا فقــط، بعــد 
لــت لــه تشــكيل الحكومــة للمــرة  أن حــاز قبــل 5 ســنوات علــى 125 مقعــًدا خوَّ

الثانيــة علــى التوالــي. 

ــالمّي  ــزب اإلس ــق الح ــة: أخف ــم المتتالي ــي والهزائ ــالمي العراق ــزب اإلس 4- الح
االنتخابــات  فــي  المســلمين  اإلخــوان  جماعــة  علــى  المحســوب  العراقــي 
البرلمانيــة، وقــد دخــل الحزب فــي االنتخابات البرلمانيــة األخيــرة )أكتوبر 2021م( 
ضمــن تحالــف »العقــد الوطنــي« برئاســة رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح 

الفيــاض، وحصــل التحالــف علــى أربعــة مقاعــد فقــط. 

ثانًيا: انحسار أحزاب وتيارات اإلسالم السياسي
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5- اإلســالم السياســي الشــيعي: لــم يختلــف األمــر كثيــًرا فــي حالــة تيــارات 
النــاس،  هــا  الســنية، فقــد َمجَّ الشــيعي عــن نظيرتهــا  السياســي  اإلســالم 
ــى الحشــد الشــعبي  ونبذهــا المجتمــع؛ فخســر السياســيون المحســوبون عل
2021م،  أكتوبــر  العراقيــة  البرلمانيــة  االنتخابــات  المســلحة  والميليشــيات 

لصالــح التيــار الصــدري، وبعــض القــوى المدنيــة والعلمانيــة. 

ثالثًا: مستقبل اإلسالم السياسي وتيارات الُعنف 

اإلســالم  وحــركات  أحــزاب  أزمــة  اســتمرار  المتوقــع  مــن 
السياســي مــا لــم تقــرأ واقعهــا جّيــًدا بعيــًدا عــن فقــه المَحــن 
والفتــن، واالبتــالءات التــي طالمــا تشــّبثت بــه لحفــظ بيضتها 
مــن الــزوال واالنهيــار، وليــس مــن المتوقــع أن تُجــري تلــك 
الحــركات أيــة مراجعــاٍت جــاّدة وحقيقيــة بخصــوص فشــلها 

فــي الســلطة ونبــذ النــاس لهــا. 
ــي  ــّدًدا ف ــة تم ــات العنيف ــهد التنظيم ــع أن تش ــن المتوق وم
أماكــن الفــراغ األمنــي والفكــري والمشــكالت االجتماعيــة 
كالفقــر والبطالــة، فــي ظــل انحســارها فــي بلــدان أخــرى 
ــة  ــود األمني ــتمرار الجه ــرط اس ــيناء ش ــوريا وس ــراق وس كالع

ــم.  ــح التنظي ــي كب ــة ف ــتخباراتية والفكري واالس



20 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

التفاعالت السياسية في الشرق األوسط

شــهدت منطقــة الشــرق األوســط والمنطقــة العربيــة عــدًدا مــن التطــورات 
والتفاعــالت السياســية المهّمــة التــي ســيكون لهــا تأثيــراٌت ملموســة علــى 
المشــهد السياســي اإلقليمــي خــالل المرحلــة القادمــة. تمثّلــت فــي تغّيــر 
األولويــة فــي اإلســتراتيجية األمريكيــة تُجــاه المنطقــة، وربمــا كان هــذا 

ســبًبا كافًيــا لتحــّوالت وتفاعــالت مهّمــة علــى الســاحة اإلقليميــة.

أّواًل: مكانة ووزن الشرق األوسط في إستراتيجية بايدن

فــي إطــار إعــادة ترتيــب الواليــات المتحــدة ألولوياتهــا، واتجاههــا نحــو 
االنخــراط فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، تراجعــت أولويــة منطقــة الشــرق 

ــة. ــتراتيجية األمريكي ــي اإلس ــط ف األوس

ــت مظاهــر التحــّول األمريكــي فــي ســحب بعــض القــوات والقــدرات  تمثّل
والمعــّدات العســكرية األمريكيــة مــن المنطقــة، وإعــادة بعضهــا إلــى 

ــرى. ــق أخ ــى مناط ــر إل ــا اآلخ ــل بعضه ــدة، ونق ــات المتح الوالي

التشــابك الهائــل بيــن ِملفــات السياســة الدوليــة وتأثيــرات الشــرق األوســط 
ــات  ــى الوالي ــب عل ــن الصع ــل م ــة، يجع ــة المختلف ــح الدولي ــى المصال عل
المتحــدة تــرك المنطقــة، بينمــا ُيوّســع خصومهــا مســاحات نفوذهــم فــي 
ــي  ــا ف ــا لنفوذه ــنطن أّن فقدانه ــع إدراك واش ــًة م ــط، خاص ــرق األوس الش
الشــرق األوســط ســوف ينعكــُس ســلًبا علــى مكانتهــا ودورهــا علــى الســاحة 

الدوليــة بشــكٍل عــام.
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ثانًيا: تراجع االستقطابات بين األطراف والتحالفات اإلقليمية 
المتنافسة

ُيَعــد تراجــع التوتــرات واالســتقطابات 
بيــن األطــراف والتحالفــات الرئيســة في 
المنطقــة التحــّول اإلقليمــي األبــرز فــي 
2021م، حيــث توالــت خطــوات التصالــح 
األطــراف  مختلــف  بيــن  والتقــارب 
المتنازِعــة فــي الشــرق األوســط منــذ 
انعقــاد »قمــة الُعــال« فــي الســعودية، 
المصالحــة  قواعــد  أرَســت  والتــي 
الخليجيــة، ومّهــدت لمصالحــاٍت أوســع 
تشــمل  اإلقليمــي  المســتوى  علــى 

ــران. ــل إي ــة أق ــا، وبدرج ــر وتركي مص

التــي  المصالحــات  إرجــاع  يمكــُن 
ســاهمت فــي تهدئــة االســتقطابات 
رئيســْين،  ســببْين  إلــى  اإلقليميــة 
المختلفــة  األطــراف  إدراك  األّول: 
فيمــا  والمنازعــات  المنافســات  أّن 
مجديــة،  وغيــر  اســتنزافيٌة  بينهــا 
حيــث أضــرَّت بمصالحهــا الحيويــة، 
وأثــرت ســلًبا علــى نفوذهــا اإلقليمــي. 
التوجهــات  فــي  التغّيــر  والثانــي: 
ــع  ــل م ــة بالتعام ــة المتعلق األمريكي
الشــرق  منطقــة  فــي  الصراعــات 
األوســط، وتبنـّـي اإلدارة األمريكيــة نهج 
ــة  ــٍة إقليمي ــكيل بيئ ــو تش ــع نح الدف

السياســية. للتســويات  حاضنــة 

0102

ثالثًا: قمة دول جوار العراق والُهويّة العربية للدولة العراقية

تنــدرُج قمــة دول جــوار العــراق )مؤتمــر بغــداد 
للتعــاون والشــراكة(، التــي ُعقــدت فــي أغســطس 
2021م، فــي ســياق المصالحــات وجهــود تخفيــف 
القــوى  جمعــت  حيــث  المنطقــة،  فــي  التوتــر 
ــر  ــعودية ومص ــل الس ــم، مث ــي اإلقلي ــة ف الرئيس
وتركيــا وإيــران، إلــى جانــب أطــراف أخــرى. كمــا 
الســتعادة  العــراق  مســاعي  إطــار  فــي  تنــدرج 

مكانتــه اإلقليميــة.
لــدى الحكومــة العراقيــة قناعــة بــأّن بعــض الصراعــات الداخليــة فــي العــراق لها 
أبعــاٌد إقليميــة، كمــا أّن التوتــرات والصراعــات اإلقليميــة لهــا انعكاســات علــى 
الوضــع الداخلــي العراقــي، وأّن التهدئــة علــى المســتوى اإلقليمــي األوســع البــّد 
ــا يســهم بــدوره،  أن تنعكــس علــى التهدئــة واالســتقرار فــي داخــل العــراق، ِممَّ

بشــكل إيجابــي، فــي تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة كُكل.

01

02
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رابًعا: إرهاصات تكتالت إقليمية جديدة

01

مشروع الشام الجديد

ُعقــدت فــي بغــداد قمــة ثالثيــة جمعــت كاًل مــن العــراق ومصــر واألردن، 
ــن  ــي بي ــاري واألمن ــادي والتج ــاون االقتص ــى التع ــاتها عل ــزت مناقش ترك

الــدول الثــالث.

تنــدرج هــذه القمــة في ســياق ما ُيعرف بِـ»مشــروع الشــام الجديــد«، الذي 
أعلــن عنــه رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ألّول مــرة خــالل 
ــادي  ــروع اقتص ــطس 2020م، كمش ــي أغس ــدة ف ــات المتح ــه للوالي زيارت
ــه النّفطيــة  علــى نســق التكامــل األوروبــي، يجمــع كاًل مــن العــراق بثروت
الضخمــة، ومصــر بكتلتهــا البشــرية الكبيــرة، واألردن بموقعــه الجغرافــي 
الــذي يربــط العــراق بمصــر، مــع إمكانيــة انضمــام دول عربيــة أخــرى إليــه؛ 

لتكويــن تكتــل إقليمــي قــادر علــى مواجهــة التحديــات المشــتركة. 

اقتصاديــة ضخمــة، فــي  عــّدة مخططــات  المشــروع  يتضّمــُن هــذا 
مقدمتهــا الربــط الكهربائــي بيــن العــراق ومصــر واألردن، وتنشــيط خــط 

ــة. ــي األردني ــر األراض ــيناء، عب ــرة س ــبه جزي ــى ش ــرة إل ــن البص ــط م نف

يقــف أمــام تنفيــذ المشــروع عقبــاٌت، مــن أبرزهــا: احتماليــة عرقلــة 
ــذا  ــود ه ــذ بن ــران لتنفي ــع إي ــة م ــة المتقارب ــية العراقي ــل السياس الفصائ
المشــروع بوصفــه يلحــق ضــرًرا بالمصالــح اإليرانيــة فــي العــراق، حيــث 
يعتمــد العــراق علــى شــراء الغــاز اإليرانــي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، كمــا 

ــي. ــب اإليران ــاء مــن الجان ــاٍت مــن الكهرب يســتورد كمي
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تكتل اقتصادي بين تركيا وإيران والعراق 
02

جــرى اإلعــالن عــن اتفــاق تركيــا وإيــران علــى تدشــين مرحلــٍة جديــدة مــن 
ــة  ــد قم ــى عق ــان عل ــق الطرف ــن. واتف ــن البلدي ــة بي ــات االقتصادي العالق
مشــتركة فــي طهــران لبــدء مرحلــة جديــدة من تنميــة التعــاون فــي مجاَلي 
االقتصــاد واألمــن. وفي الســياق نفســه، قدمــت الحكومــة العراقيــة اقتراًحا 
إلــى تركيــا مــن أجــل تشــكيل كتلــة اقتصاديــة إقليميــة تضــُم العــراق 
وتركيــا وإيــران، لتصبــح قــوًة اقتصاديــة قــادرة علــى المنافســة علــى غــرار 

ــم. ــة حــول العال التجمعــات االقتصادي

طــرح العــراق علــى الجانــب التركــي فرًصــا اســتثمارية فــي المجــاالت 
الزراعيــة والصحيــة والمصرفيــة والتجاريــة، وتقــّدم بطلــٍب لفتــح منفذيــن 
ــن  ــاري بي ــادل التج ــات التب ــهيل عملي ــا لتس ــع تركي ــن م ــن جديدي حدودّيْي

ــنوًيا. ــار دوالر س ــا 21 ملي ــغ حجمه ــي يبل ــن، والت البلدي

تكتل تجاري بين اإلمارات وإيران وتركيا
03

فــي نوفمبــر 2021م، أُعِلــن عــن تفعيــل خــط تجــاري واقتصــادي يربــط 
اإلمــارات بتركيــا مــروًرا باألراضــي اإليرانيــة، يجــري عبــره نقــل الحاويــات مــن 
ــى  ــًرا إل ــه ب ــي ومن ــدر عبــاس اإليران ــى مرفــأ بن ــي إل ــاء الشــارقة اإلمارات مين

ــى البحــر المتوســط. ــا إل ــة رئيســة لتركي ــد بواب ــذي ُيَع ــاء مرســين ال مين

الثالثــة عــن المنافــع  التكتــل فــي ســياٍق بحــَث أطرافــه  ينــدرج هــذا 
ــارات  ــح المشــتركة علــى االعتب ــارات المصال ــة، مــع تغليــب اعتب االقتصادي
السياســية الخالفيــة. كمــا ينــدرج أيًضــا فــي إطــار التنافــس اإلقليمــي 
ــط  ــل النّف ــوط نق ــارات خط ــة ومس ــارة الدولي ــرات التج ــى مم ــي عل والدول

ــاز. والغ
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خامًسا: استمرار الصراعات واألزمات وآفاق التسوية 
في المنطقة العربية

صراعــــات مســتمرة 
وتــراُجــــــع فــــرص 

التســوية.

داخليــة  استقطــــابات 
واسـتـمـــرار أزمـــــــات 
الحكــم فــي بعــض دول 

المنطقــة.

أزمـــــــات الميــــــاه 
كبواعــث للتوتــر فــي 

المنطقــة.

010203

سادًسا: نحو تفاعالت إقليمية مدفوعة بالتنافس 
وأزمات مرشحة لالستمرار في 2022م

تشــيُر التفاعــالت السياســية إلــى أّن المنطقــة ال تــزال تمــُر بمرحلــة 
انتقاليــة تتّســُم بالتقلــب وعــدم اليقيــن.

تشــير تلــك التفاعــالت أيًضــا إلــى تغّيــر نســبي فــي طبيعــة التنافس 
اإلقليمــي ومجاالتــه بتحّولــه مــن التركيــز علــى القضايــا السياســية 
واإلســتراتيجية إلــى مزيــٍد مــن التركيــز علــى االعتبــارات والمصالــح 
االقتصاديــة، وذلــك فــي ظــل تزايــد الضغــوط والتحديــات التنمويــة 
التــي تواجههــا غالبيــة دول المنطقــة، وهــو مــا يتضــُح مــن الطبيعــة 

االقتصاديــة للعديــد مــن التكتــالت اإلقليميــة الناشــئة.
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إصـدار جديـد
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الفتــوى فــي مواجهــة الخصــوم:  اعتبــر رجــال الديــن، الوالئيــون، أّن االمتنــاع 
عــن المشــاركة فــي االنتخابــات جريمــٌة وخيانــة، وأوجبــوا المشــاركة فــي 

ــا. ــاع عنه ــوا االمتن ــات، وحرّم االنتخاب

التوظيــف المضــاد للديــن:  إذا كان المرشــد علــي خامنئــي ورجالــه المقربــون 
ــرعيتهم،  ــز ش ــم، وتعزي ــقيط خصومه ــّية لتس ــن كأداة سياس ــتعملوا الدي اس
وتمريــر االنتخابــات لصالحهــم، فإنهــم ُووجهــوا بنفــس الســالح، فانتقــد آيــة 
ــن  ــى اإليرانيي ــل عل ــرض الجه ــه بـــِ »ف ــد، واتهم ــد، المرش ــود أمج ــه محم الل

ــة«.  ــة الديني ــتمرار الديكتاتوري ــدف اس به

أّواًل: عقدنة السياسة: رجال الدين واالنتخابات

1. االنتخابــات العراقيــة بيــن النجــف 
وقــم: وقفــت إيــران فــي االنتخابــات 
ــف  ــوة خل ــُكل ق ــة ب ــة العراقي البرلماني
ــية  ــية، واألذرع السياس ــوى السياس الق
للميليشــيات المدعومــة منهــا. وأصــدر 
فتــوى  الحائــري،  كاظــم  اللــه  آيــة 
ــد »ُكل  ــوت أو تأيي ــاء الص ــم إعط بتحري
َمــن يدعــو لبقــاء قــوات االحتــالل علــى 
أرض العــراق، أو ال يدعــو إلــى إخراجهــا«. 
وحــرَّم كذلــك انتخــاب »مــن ينصــب 

ــعبي«. ــد الش ــوى الحش ــداء لق الع

ــلق  ــكان: القــ ــف والفـــاتيــ 2. النــجــ
ــف  ــاح النج ــران أّن انفت ــي: رأت إي اإليران
والفاعليــن  الخارجــي،  العالــم  علــى 
الدولّييــن والســّيما الفاتيــكان، يجعلهــا 
علــى  الشــيعية  للجماعــة  ُممثّــاًل 
ويســمح  الفقيــه«،  »الولــّي  حســاب 
الشــرعية  وتعزيــز  بالتضخــم،  لهــا 
التقليــد،  حواضــن  بيــن  الداخليــة 
وتظهرهــا بمظهــر المؤّسســة الداعيــة 
ــران  ــاب إي ــى حس ــوار، عل ــلم والح للّس
والداعمــة  بالحــوار،  المؤمنــة  غيــر 

  . ت للميليشــيا

ثانًيا: الصراع النجفي اإليراني وانعكاساته السياسية

ــى  ــرة عل ــاٌت مباش ــا انعكاس ــيٍة كان له ــة وسياس ــالت ديني ــهد 2021م تفاع ش
المشــهد السياســي والحــوزوي في إيــران، أبرزها: تســييس الدين، عبــر الفتاوى 
التــي أصدرهــا عــدٌد مــن رجــال الديــن اإليرانييــن بخصــوص وجــوب المشــاركة 
فــي االنتخابــات الرئاســية، مقابــل فتــاوى مضــادة لوجــوب المقاطعــة، كذلــك 
ــي ومحــاوالت طهــران المســتمرة فــي ســلب النجــف  الصــراع النجفي-اإليران
قرارهــا، وأخيــًرا العالقــات بيــن طالبــان وإيــران، وموقــع المذهــب فــي سياســة 

ُكٍل منهمــا.

الِملف األيديولوجي 
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ثالثًا: حركة »طالبان« والجماعة الشيعية: الترّقب اإليراني

01

والجمــاعـــة  اإليــرانــــي  المــــوقف 
اإليرانييــن  أّن  يبــدو  الشــيعية: 
عــن  »طالبــان«  اختــالف  يدركــون 
حركــة  كونهــا  »داعــش«؛  تنظيــم 
وماتريديــة  عالميــة،  غيــر  محليــة 
»ســلفية  وليســت  صوفيــة 
أّن  إدراكهــم كذلــك  جهاديــة«، مــع 
ــة الحركــة وتشــّبعها بالتــراث  تقليدي
وتمســكها بــه، يجعلهــا عصّيــًة علــى 
االختــراق اإليرانــي، فانتهــج اإليرانيــون 
ــة  ــة، ومحاول ــتراتيجية البراجماتي إس
تحقيــق المصالــح المتبادلــة، خشــية 
الفاعليــن  لصالــح  النفــوذ  فقــدان 

اإلقليمّييــن.

02

التطـميـــن:  »طالبــان« ورســـــائل 
تطميــن  إلــى  »طالبــان«  ســعت 
الداخــل  فــي  الشــيعية  الجماعــة 
علــى  اســتيالئها  إثــر  والخــارج 
الحكــم. وأصــدرت بيانًــا جــاء فيــه 
وعلــى  الجميــع.  عــن  عــاٌم  عفــٌو 
أرض الواقــع، قامــت عناصــر مــن 
أحــد  فــي  بالمشــاركة  »طالبــان« 
وطمأنــت  الحســينية،  المجالــس 
قيــادٌي  وأمــر  الشــيعة،  عمــوم 
ــب  ــة المواك ــان« بحماي ــي »طالب ف
لهــا.  التعــرض  وعــدم  الحســينية 

رابًعا: مستقبل الخالف الشيعي والعالقات مع »طالبان«
ــح بقــاء الصــراع النجفي-اإليرانــي حــول واليــة الفقيــه ونفــوذه فــي العالــم  مــن المرجَّ
الشــيعي، وليــس مــن الــوارد علــى المــدى القريــب تنــازل أّي طــرٍف عــن فكره وفلســفته 
الُكليــة، فاإليرانيــون يريــدون إخضاًعــا تاًمــا للنجــف ونزولهــا تحــت عبــاءة »الولــي 
الفقيــه«، باعتبــار واليتــه التــي ال تنحصــر بحــدود. وربمــا يحَســُم هــذا الصــراع بغلبــة 
أحــد الفريقيــن أو تتحــّدد معالمــه فــي فتــرة مــا بعــد آيــة اللــه السيســتاني فــي النجــف، 
ح كذلــك بقاء العالقــات بيــن »طالبان«  والمرشــد علــي خامنئــي فــي إيــران. وِمــن المرجَّ
مــن جانــب وإيــران والشــيعة مــن جانــٍب آخــر محــّل هــدوء، ومســار تفــاوض، مــع بعض 
النزاعــات أو الخالفــات التــي قــد تحــدث بيــن الفينــة واألخــرى؛ بســبب الخــالف المذهبي 
والسياســي الموجــود بيــن الطرفيــن. لكــن عوامــل كثيــرة تحــُول دون تفجــر األوضــاع 
بينُهمــا، فــكّل منُهمــا فــي حاجــة متبادلــة إلــى اآلخــر، وكالُهمــا يســعى للتخلــص مــن 

تنظيــم »داعــش«، والخــروج مــن العزلــة والعقوبــات.
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شــكلت ممارســة »المحافظيــن« ألقصــى الضغــوط علــى حكومــة حســن 
روحانــي فــي عامهــا األخيــر، فضــاًل عــن اضطــالع مجلــس صيانــة الدســتور 
واألجهــزة األمنيــة بأكبــر عمليــة لهندســة االنتخابــات الرئاســية لصالــح 
إبراهيــم رئيســي، أهــم التطــورات التــي ألقــت بظاللهــا علــى ُمجمــل األحداث 

التــي شــهدتها الســاحة اإليرانيــة فــي 2021م.

الِملف السياسي

أّواًل: حكومة روحاني في عامها األخير تتعرض لمزيٍد 
من التضييق

01
خــالل  روحانــي  ضــد  ضغوطهــم  مــن  »المحافظــون«  صّعــد 
ــؤولية  ــه مس ــر تحميل ــك عب ــه، وذل ــن حكومت ــرة م ــهور األخي الش

ــران.  ــا إي ــُر به ــي تم ــات الت األزم
مطــاردة »المحافظيــن« لحســن روحانــي لــم تتوقــف حتّــى بعــد انتهــاء فترتــه 
الرئاســية، إذ أعلنــت لجنــة برلمانيــة فــي ســبتمبر 2021م تقديــم شــكوى رســمية 

إلــى القضــاء اإليرانــي لتحريــك شــكوى ضــده.

تحميل روحاني المسؤولية عن األزمة الداخلية

02

وظــف »المحافظــون« قضيــة تســريب التســجيل الصوتــي لوزيــر 
الخارجيــة الســابق محمــد جــواد ظريــف والــذي انتقــد فيــه تدخــل 
ــة  ــي السياس ــليماني ف ــم س ــدس قاس ــق الق ــابق لفيل ــد الس القائ

الخارجيــة، لممارســة مزيــٍد مــن الضغــوط واالنتقــادات ضــد حكومــة روحانــي.

كشــف ظريــف فــي هــذا التســجيل المســرب، أّن قــادة فيلــق القــدس يعتقــدون 
أنهــم يملكــون الشــرعية الالزمــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة والخارجيــة. 

توقيــت التســريب يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا باألحــداث والتطــّورات التي كانت تشــهدها 
إيــران، كالمفاوضــات النووية واالنتخابات الرئاســية.

تسريب التسجيل الصوتي لظريف ودالالت التوقيت
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ثانًيا: حكومة »متشددة« جديدة وتحديات مستمرة

هندسة العملية االنتخابية01

بــدأت جهــود »المحافظيــن« للســيطرة علــى جميــع مراكــز ُصنــع القــرار 
فــي النظــام اإليرانــي تتشــّكل بصــورة واضحــة منــذ االنتخابــات البرلمانيــة 
التــي أُجريــت فــي فبرايــر 2020م، بعــد أن اســتبعد مجلس صيانة الدســتور 

معظــم المرشــحين، والســيَّما مــن »اإلصالحييــن« و»المعتدليــن«.

ــار  ــحي »التي ــاد مرّش ــتراتيجية إبع ــتور إس ــة الدس ــس صيان ــل مجل  واص
ــا فــي توجيــه بوصلــة االنتخابــات، حيــن  اإلصالحــي«، بــل ولعــب دوًرا مهمًّ
أعلــن عــن أهليــة ســبعة مرّشــحين فقــط لخــوض الســباق االنتخابــي مــن 

بيــن 592 تقدمــوا بــأوراق ترشــحهم.

بــات قــادة النظــام اإليرانــي يدركــون حجــم المتغيــرات التــي يشــهدها 
ــام  ــات النظ ــًة لسياس ــعبي؛ نتيج ــزاج الش ــر الم ــي وتغّي ــع اإليران المجتم
لــوا اللجــوء إلــى ما ُيســمى »الشــرعية الثوريــة«، لضمان  الخاطئــة، لــذا فضَّ
اســتمرار النظــام والتقليــل مــن أهميــة الدعــوات لمقاطعــة االنتخابــات.

كان »المتشــددون«، بَمــن فيهــم المرشــد علــي خامنئــي، أكثــر ميــاًل إلــى 
اختيــار رئيــس جديــد خلًفــا لحســن روحانــي يكــون ُمطيًعــا وأكثــر انســجاًما 

مــع توجهاتهــم.

انتقادات واتهامات تحاصر مجلس صيانة الدستور واألجهزة األمنية02

حملــة انتقــاداٍت شــديدة طالــت النظــام اإليرانــي بســبب مــا اصطلــح 
عليــه مراقبــون بـِ»هندســة االنتخابــات الرئاســية«، علــى خلفيــة اســتبعاد 
قائمــة طويلــة مــن المرشــحين، خصوًصــا »اإلصالحييــن« وحلفائهــم 

»المعتدليــن«.

ــس  ــذه مجل ــذي اتخ ــار ال ــران أنَّ المس ــي إي ــات« ف ــة اإلصالح رأت »جبه
ســات  صيانــة الدســتور مــراًرا وتكــراًرا فــي مواجهــة االنتخابــات والمؤسَّ
ــيادة  ــن والس ــّر للمواطني ــار الح ــي االختي ــق ف ــك الح ــم ينته ــة ل المنتخب

ــى. ــال معن ــا ب ــات أيًض ــل االنتخاب ــل جع ــط، ب ــة فق الوطني

ــد  ــن أح ــديدة م ــاداٍت ش ــام انتق ــة النظ ــخيص مصلح ــس تش ــه مجل واج
ــه البارزيــن، وهــو صــادق آملــي الريجانــي، وحّمــل األجهــزة األمنيــة  أعضائ
مســؤولية تأثيرهــا فــي قــرارات المجلــس بعــد تقديمهــا تقاريــر كاذبــة عــن 

ــحين.  المرش
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ــنت مجموعــة مــن المنظمــات والنُشــطاء السياســيين عــدًدا مــن  دشَّ
الحمــالت فــي داخــل إيــران وخارجهــا لمقاطعــة االنتخابــات الرئاســية؛ األمر 

ــات. ــم مقاطعــة االنتخاب ــذي قــاد المرشــد إلصــدار فتــوى بتحري ال

ــه  ــم يوّجِ ــابقاتها، إذ ل ــن كس ــم تُك ــحين ل ــة للمرش ــرات التليفزيوني المناظ
ــم  ــى بعضه ــديدة إل ــادات ش ــة انتق ــون« الخمس ــحون »المحافظ المرش

ــي. ــة روحان ــاد أداء حكوم ــى انتق ــس عل ــكل رئي ــزوا بش ــض، ورك البع

 نتائج االنتخابات الرئاسية والتشكيل الوزاري03
نتيجــًة لإلجــراءات التــي اتبعهــا »المحافظــون« فــي تحديــد 
ــة المرشــحين، كانــت النتيجــة متوقعــة إلــى حــّدٍ بعيــد، إذ  ُهويَّ
أســفرت نتائــج االنتخابــات عــن فــوز إبراهيــم رئيســي بمنصــب 
ــارٍق  ــوت وبف ــون ص ــى 18 ملي ــل عل ــة، وحص ــس الجمهوري رئي

كبيــر عــن ُكل منافســيه. 

بلغــت نســبة المشــاركة 48.8% مــن إجمالــي 59 مليونًــا و310 آالف و307 
ــي  ــبة ه ــذه النس ــّد ه ــات. وتَُع ــي االنتخاب ــاركة ف ــم المش ــُق له ــن يح إيرانيي
ــذ 1979م. ــران من ــا إي ــي أجرته ــية الت ــات الرئاس ــخ االنتخاب ــي تاري ــف ف األضع

الرئاســية  للمــرة األولــى فــي عمــر النظــام اإليرانــي أفــرزت االنتخابــات 
األخيــرة ظاهــرًة جديــدة كوســيلة جديــدة لالعتــراض علــى سياســات النظــام 
اإلقصائيــة، وكداللــة علــى الســخط من ممارســاته بشــكل عــام، وهــي االرتفاع 

ــك البطاقــات البيضــاء. ــر المســبوق فــي عــدد األصــوات الباطلــة وكذل غي

تقاسم المناصب الُعليا بالحكومة بين »المتشددين« والحرس الثوري04

أن  المتوقــع  مــن  كان 
يتيــح توّلــــي رئيســــي 
مـــنـــصب رئـــاســــــة 
مســاحًة  الجمهوريــة، 
للحــرس الثــوري لتعزيز 
ــات  س ــي مؤسَّ ــوذه ف نف

الحكــم.

قـــــــادة  حــصــــل 
الحــرس  ومنســوبو 
عــلــــــى  الثــــــوري 
منــــاصب حساســة 
فــي حكومــة رئيســي.

01

اعتمــد رئيســي فــي 
تشــكيلته  معظــم 
ــات  ــلى شـخـصـيـ عـ
مــحــســوبـــة علــى 
ــظ«. ــار المحاف »التي

0203
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التحديات وموقف 
الشارع من أداء 

الحكومة

أ. كشــف اســتطالٌع للــرأي أجراه 
عــن  اإليرانــي  كيــو«  »مركــز 
عــدم رضــى أكثــر مــن نصــف 
أداء  عــن   )%50.4( اإليرانييــن 

تلــك الحكومــة. 

اإليرانيــون  يشــعر  لــم  ب. 
بالتغيير الــمـلــمـــوس الـــذي 
وعــــد به رئيسي خـــــالل حملته 
االنتخابيــة واأليــام األولــى التــي 
ــات  ــوزه باالنتخــابــ ــت فــ أعقب

الرئاســية.

ج. تــم انتقــاد زيــارات رئيســي 
المحافظــات  مــن  لعــدٍد 
مــن  فقــط  ليــس  اإليرانيــة، 
ِقبــل »اإلصالحييــن«، بــل حتـّـى 
كونهــا  »المتشــددين«؛  مــن 
ــن تســهم فــي عــالج األزمــات  ل
المتالحقــة التــي تمــّر بهــا إيران 

منــذ ســنوات.

د. بعــد تصــدر »المحافظيــن« 
للمشــهد السياســي فــي إيــران، 
التحديــات  جميــع  أصبحــت 
التــي  الشــائكة،  واألزمــات 
لطالمــا كانــت ســبًبا فــي توجيه 
ــس  ــى الرئي ــادات إل ــد االنتق أش
الســابق حســن روحانــي، فــي 

جعبــة رئيســي.

خاتمة: مستقبل الوضع السياسي بعد سيطرة 
»المحافظين« على المشهد اإليراني

الطريقــة التــي ســيطر بهــا »المحافظــون« علــى الســلطة التنفيذيــة تشــير إلى 
احتماليــة اســتمرار الرفــض الشــعبي لحكومــة رئيســي خــالل الفتــرة القادمة.

ههــا بعــض النــواب إلــى رئيســي خــالل األشــُهر القليلــة   رغــم االنتقــادات التــي وجَّ
ــع  ــا م ــّل تصادًم ــان أق ــون البرلم ــع أن يك ــل يتوّق ــي المجم ــن ف ــة، لك الماضي

ــدة. الحكومــة الجدي

المفاوضــات  طريــق  فــي  »المحافظــون«  يضعهــا  التــي  العراقيــل  رغــم 
ــن  ــا وبي ــر بينه ــات النظ ــب وجه ــى تقري ــتعمل عل ــة س ــإنَّ الحكوم ــة، ف النووي

»المتشــددين« للتوصــل إلــى حــّلٍ ُينهــي هــذه القضيــة.

تدهــور الوضــع االقتصــادي ورغبــة إيــران فــي التوصــل إلــى حــّلٍ حــول أزمتهــا 
النوويــة قــد يقــودان إبراهيــم رئيســي نحو تخفيــف التوتــرات الخارجية، والســيَّما 

مــع دول الشــرق األوســط.

 فــي حــال عجــز المرشــد علــي خامنئــي عــن االســتمرار فــي أداء مهاّمــه أو حــدث 
لــه أّي طــارئ، ســيكون لرئيســي دوٌر كبيــر فــي اختيــار المرشــد القــادم، وقــد يقــع 

ا لهــذا المنصــب. االختيــار عليــه هــو شــخصيًّ

05
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اســتمر األداء االقتصــادي اإليرانــي فــي وضــٍع ســيء عامــة والمعيشــي 
ــًة  ــدوًدا مقارن ــنًا مح ــة تحس ــرات الكلي ــض المؤّش ــهدت بع ــة، وإن ش خاص
بالعــام الماضــي بفعــل زيــادة مبيعــات النّفــط للصيــن ونمــو التجــارة 
ــادي  ــو اقتص ــى نم ــاد إل ــا ق ــوار، م ــدول الج ــادرات ل ــة الص ــة خاص الخارجي
محــدود بقرابــة 2% خــالل عــام 2021م. وكان لتدهــور كثيــر مــن المؤّشــرات 
ــة  ــة عام ــتوى معيش ــاض مس ــي انخف ــٌر ف ــٌر ومباش ــٌر كبي ــة تأثي االقتصادي
اإليرانييــن، فــازدادت صعوبــة الحيــاة اليوميــة بشــكل أكبــر مقارنــًة مــع مــا 

ــي )2020م(. ــام الماض ــه الع ــت علي كان

الِملف االقتصادي

أّواًل: نمّو االقتصاد واألنشطة الرئيسة في 2021م

كان 2021م امتــداًدا ألداء اقتصــادّي متــدٍن منــذ فــرض العقوبــات، وإن شــهد 
تحســنات محــدودة، فــي مقابــل تدهــور حــاّد بمســتوى المعيشــة.

ــدود  ــكل مح ــران بش ــي إلي ــي اإلجمال ــج المحل ــا النات ــل نم ــوٍد طوي ــد رك بع
ــة  ــي الزراع ــود قطاَع ــتمرار رك ــع اس ــن م ــن، لك ــط للصي ــادرات النّف ــل ص بفع

والخدمــات وضعــف النمــو الصناعــي. 

ــة،  ــات االقتصادي ــم التحدي ــزاال أه ــا ال ي ــة كورون ــة وجائح ــات األمريكي العقوب
وتســّببا فــي خســائر لصناعــات النّفــط والســيارات وقطــع الغيــار والســياحة، 

تزامنًــا مــع موجــة جفــاف حــادة أضــرت باإلنتــاج الزراعــي.  

ــتقراره  ــن اس ــّد م ــف تح ــاط الضع ــن نق ــد م ــي العدي ــاد اإليران ــدى االقتص ل
ورفاهيــة الشــعب، فــي مقابــل بعــض الخبــرة والدعائــم التــي مّكنــت النظــام 

مــن البقــاء فــي أوقــات الحصــار. 
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ثانًيا: تغيرات التضخم والبطالة والُعملة 
والتداعيات المجتمعية

العمـــلة  فــقــــدت 
مــن  أكثــر  اإليرانيــة 
قيمتهــا  مــن   %80
فــرض  إعــادة  منــذ 
العقوبـــــــات فـــــي 

2018م.

األســــــعار  ارتفــعــــت 
لمعـــــدالت قيـــــاسية 
فيمــا يتعلــق باإلســكان 
 %60 والــدواء وفاقــت 

ألســعار الغــذاء.

دخــــل أكـثـــر مـــن 
ــب  ــن الشـعـ 70% م
اإليرانــي تحــت خــط 
الفقــر َوفــق تقديرات 
وتضاعفــت  إيرانيــة، 
ــرة  ــدالت الهج معـــــ

للخــارج 3 مــرات.

ثالثًا: تطّورات األداء التجاري والمالي إليران

ــراق  ــي كالع ــوار اإليران ــن ودول الج ــى الصي ــة عل ــارة الخارجي ــزت التج ارتك
ــا. ــارات وتركي واإلم

للمنظمــات  واالنضمــام  التجاريــة  الشــراكات  لتفعيــل  إيــران  تســعى 
العقوبــات. علــى  لاللتفــاف  اإلقليميــة مثــل منظمــة شــنغهاي؛ 

تســّببت العقوبــات فــي تحويــل الميــزان التجــاري إلــى حالــة العجــز، 
مقارنــًة بفائــض كبيــر قبــل فرضهــا.

ــث  ــن حي ــران م ــادرات إي ــم ص ــاز أه ــات والغ ــط والبتروكيماوي ــل النّف مثّ
القيمــة الماليــة، بينمــا كانــت الخامــات الغذائيــة األساســية أهــم وارداتهــا 

ــا والقمــح، والشــعير. كفــول الصوي

تواجــه موازنــة إيــران عجــزًا مالًيــا متزايــًدا، ولــم تجــِن الحكومــة إاّل أقــل مــن 
نصف اإليــرادات المســتهدفة.

تمــّول إيــران العجــز باالقتــراض المحلــي، وببيــع األصــول والســندات، 
وزيــادة الســيولة.

يركــز أّول مشــروع موازنــة لحكومــة إبراهيــم رئيســي علــى األمــن والدفــاع 
كأولويــة، وينــوي إلغــاء دعــم الــدوالر.
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خاتمة: توقعات االقتصاد اإليراني في 2022م

ال ُيــتوقـــــع انتــعاًشــــا 
تحّســَن  أو  اقتصادًيـــــا 
المعيشــية  األوضـــــــاع 
فــي  ملحوظــة  بدرجــة 
العقوبــات  وجــود  ظــل 
ارتبــاط  مــع  األمريكيــة، 
محّفــزات  مــن  كثيــٍر 
والقطاعــات  النمــو 
اإلنتاجيــة وماليــة الدولــة 

الخارجــي. بالعالــم 

ــب  ــرار الطــلــ اســتمـــ
النّفــط  علــى  الصينــي 
ضــوء  فــي  اإليرانــي 
غيــر  يظــل  العقوبــات 
مــضــــمون، ومـــرتبط 

متغيــرات.  بعــّدة 

ــة  ــة اقتصادي ــد حاج توج
مــُلــحــــة وضـــغـــــوط 
مجتمعيــة، تشــكل أوراق 
علــى  هائلــة  ضغــط 
النظــام فــي المفاوضــات 
ــو  ــتدفعه نح ــة، س النووي
إيجــاد حلـــــوٍل عـــاجلة 
لوقــف نزيــف الخســائر.
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لــم تتراجــع إيــران عــن تعزيــز قوتهــا العســكرية وتوطيــد عقيدتهــا فــي »الدفــاع 
األمامــي«. وقــد فرضــت الوقائــع الجديــدة فــي أفغانســتان وأذربيجــان تحدياٍت 
ــن يكــون مــن الســهل التعامــل  ــات األخــرى التــي تواجههــا، ول تضــاُف للتحدي

مــع هــذه التحديــات الجديــدة. 

وقــد عمــدت إيــران إلــى تحســين وتطويــر قوتهــا فــي الطائــرات المســيرة، مــن 
خــالل تحســين قدراتهــا وتكتيكاتهــا فــي هجمــات أســراب الطائــرات المســيرة. 
ــت  ــا َخَط ــة. كم ــا اإللكتروني ــن هجماته ــدت م ــيبراني، صّع ــال الس ــي المج وف
خطــوات كبيــرة فــي مجــال المعرفــة النوويــة، كمــا أّن التوقعــات المتشــائمة 
ــران  ــة إي ــى ميزاني ــلًبا عل ــت س ــا انعكس ــة عنه ــات األمريكي ــع العقوب ــأن رف بش

ــة 2022-2023م. ــنة المالي ــكرية للس العس

الِملف العسكري

أّواًل: تطور القدرات اإليرانية في مجال الطائرات المسيرة 

القدرات اإليرانية 

01

كشــفت طهــران فــي 2021م عــن طائــرة »شــاهد-136« المســيرة االنتحاريــة 
ــور  ــدت الص ــا أّك ــا. كم ــراٍب منه ــالق أس ــى إط ــادرة عل ــا الق ــة إطالقه ومنص
التــي ُكِشــف عنهــا فــي ينايــر 2021م أّن الطائــرة المســيرة بحــوزة ميليشــيا 

الحوثــي فــي منطقــة الجــوف اليمنيــة.

تزعــم طهــران أّن مــدى طائــرة »شــاهد-136« يصــل إلــى 2000 كلــم، مّمــا 
يجعلهــا ذات المــدى األبعــد مــن بيــن الطائــرات المســيرة االنتحاريــة 

ــة. ــدم الدق ــل ع ــاءاٌت تحتم ــذه ادع ــل ه ــن تظ ــة، ولك اإليراني
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02

ــرات المســيرة، واســتعدادها لنشــر  ــد مــن أنظمــة الطائ ــران للعدي امتــالك إي
هــذه الطائــرات يجعــل مــن إيــران دولــًة خِطــرة بامتيــاز. 

 فــي2021م، كــرر قــادٌة عســكريون إيرانيــون فــي خطاباتهــم الحديــث عــن الذكاء 
ــا يعكــس تركيــز إيــران علــى التقنيــات المتطورة. االصطناعــي والروبوتــات، ِممَّ

كشــفت إيــران عــن نظــام »طــه 1400« الــذي ُيرّكــب علــى الطائــرات المســيرة 
ــة، وتّدعــي أّن النظــام قــادر  كجــزٍء مــن نظــام دفاعهــا فــي الحــرب اإللكتروني
ــرة  ــب الطائ ــُن تعق ــه ال يمك ــرة«، وأن ــغيلية كبي ــة تش ــة »منطق ــى تغطي عل

المســيرة التــي تحمــل هــذا النظــام.

الكشــف عــن نظــام رادار جديــد للمراقبــة والقيــادة والتحكــم باســم »البــرز«، 
طــراز  مــن  أرض–جــو  صواريــخ  نظــام  مــن  جديــدة  نســخة  عــن  وكذلــك 
ــل  ــاٌق يص ــاد نط ــي األبع ــرز« ثالث ــرادار »الب ــران أّن ل ــم إي ــاد-16«، وتزع »مرص
إلــى 450 كلــم وأنــه قــادر علــى تتبــع 300 هــدف فــي نفــس الوقــت بمــا فيهــا 

األهــداف منخفضــة االرتفــاع ذات المقاطــع العرضيــة الصغيــرة.

الكشــف أيًضــا طائــرة »غــزة« المســيرة التــي يشــبه تصميمهــا طائــرة »ريبــر« 
ــاعة  ــى 35 س ــل إل ــق تص ــى التحلي ــا عل ــم أن قدرته ــة، وُيزع ــيرة األمريكي المس
ــتطالع  ــة لالس ــا الراداري ــدم وأّن قدرته ــغ 35000 ق ــا يبل ــاع له ــى ارتف وأّن أقص
ــوذج  ــي نم ــة ف ــل 13 قنبل ــى حم ــادرة عل ــا ق ــم، وأنّه ــغ 500 كل ــة يبل والمراقب

الهجــوم.

التوجهات اإليرانية في مجال الطائرات المسيرة
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ثانًيا: تهريب األسلحة والمخدرات

ــي  ــا ف ــد مرتزقته ــالح بي ــى الس ــاظ عل ــى الحف ــران إل ــعت إي ــالل 2021م س خ
ــن. ــان واليم ــوريا ولبن س

ــا  ــى متنه ــرٍة كان عل ــد صغي ــفينِة صي ــى س ــة عل ــة األمريكي ــتولت البحري اس
أســلحة وذخيــرة فــي بحــر العــرب، وكان علــى متنهــا 1400 بندقيــة هجوميــة 

مــن طــراز كالشــينكوف و226600 طلقــة ذخيــرة.

امتــداد تهريــب األســلحة إلــى دول أفريقيــة، حيث كشــفت »المبــادرة العالمية 
الوطنيــة« عــن تهريــب  العابــرة للحــدود  المنظمــة  الجريمــة  لمكافحــة 
ــال، إذ  ــى الصوم ــن إل ــي اليم ــة ف ــد المرتزق ــودة بي ــة الموج ــلحة اإليراني األس
جــاء فــي تقريــر المنظمــة: »اســتناًدا إلــى بيانــاٍت مــن أكثــر مــن 400 قطعــة 
ســالح جــرى توثيقهــا فــي 13 موقًعــا فــي الصومــال علــى مــدى ثمانيــة أشــهر 

ــا اعترضتهــا ســفن بحريــة«.   ومخزونــات مــن 13 قارًب

01

تهريب األسلحة 

تهريب المخدرات لتعزيز القدرات المالية  02

فــي 2021م تزايــدت نشــاطات تهريــب المخــدرات إلــى 
دول الخليــج مــن ســوريا ولبنــان وإيــران، إذ ُضبــط مــا 
ــا مــن المخــدرات بقيمــة أكثــر مــن  ــد عــن 67 طنً يزي

189 مليــون دوالر فــي الخليــج العربــي.

شــملت المخــدرات المضبوطــة، الهيرويــن بكميــة 
ــت  ــة بلغ ــن بكمي ــغ والميثامفيتامي ــت 6550 كل بلغ
4.052 كلــغ والحشــيش بكميــة بلغــت 56834 كلــغ.

ُيعتقــد أّن الحــرس الثــوري اإليرانــي يغطــي بعــض نفقــات عملياتــه الســرية 
مــن بيــع المخــدرات، وليــس الجيــش اإليرانــي اســتثناًء، فلطالمــا ثبــت 
ــة. ــب المخــدرات وضلوعــه فــي الســوق الســوداء العالمي تورطــه فــي تهري



40 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ثالثًا: زيادة وتيرة الهجمات السيبرانية اإليرانية

جهــات التهديــد المســتمر المتقــدم الفاعلــة التــي ترعاهــا الحكومــة اإليرانيــة 
تســتهدف بنشــاط مجموعــًة واســعًة مــن الضحايــا عبــر العديــد مــن 
ــمل  ــي تش ــدة الت ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــة الحيوي ــة التحتي ــات البني قطاع
قطــاع النقــل وقطــاع الرعايــة الصحيــة والصحــة العامــة، فضــاًل عــن 

المنظمــات األســترالية.

ــذي ترعــاه الحكومــة اإليرانيــة القيــام  ــد الســيبراني ال يمكــُن لجهــات التهدي
بعمليــات ضــارة مثل اختــراق البيانــات أو التشــفير وبرامج الفديــة وعمليات 

االبتــزاز.

ــام  ــود ونظ ــع الوق ــبكة توزي ــتهدفت ش ــة اس ــات قرصن ــران هجم ــت إي تلّق
إيــران  الهجمــات ســربت  هــذه  علــى  ورًدا  الطيــران،  وقطــاع  القطــارات 

معلومــاٍت عــن الجيــش اإلســرائيلي.

فــي نوفمبــر عمــد اإليرانيــون لشــّن انتقــاٍم ســيبراني هائــل بإطــالق هجمــات 
اســتهدفت عمالقــة التكنولوجيــا، لجنــي األمــوال غيــر المشــروعة وللوصــول 

إلــى معلومــاٍت مهمــة. 

رابًعا: مستجدات البرنامج النووي

تمّكنــت إيــران مــن تقليــص 
»وقت االختــــراق النـووي« 
مــن خــالل هــذه االنتهــاكات 
العـلنـيـــة لخـطـــة العـــمل 
الشــــــــــاملة المشــتركة، 
ــا جعــل مــن الســهل  ِممَّ
تخـــصــيــــب 90% مـــــن 
ــرع. ــكل أس ــوم بش اليوراني

ــأّن مخــزون  ــران ب اعترفــت إي
ــب  ــي التخصي ــوم عال اليوراني
فــي البــــــالد وصــــــل إلــى 
ــزُن  ــاء 60% وي ــة نقــــ درجــــ
ــزن  ــا ي ــم بينم ــي 25 كج حوال
اليورانيــوم-235 بنقــاوة %20 

حوالــي 210 كجــم.
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تجلــت قــدرة إيــران علــى إنتــاج أجهــزة طــرد مركــزي أســرع وأكثــر تطــوًرا فــي 
2021م، وربمــا تكــون قــد بــدأت بالفعــل تشــغيل 1000 جهــاز طــرد مركــزي 

.)IR-6( مــن طــراز

فــي حــال انســحبت إيــران مــن خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة ومعاهدة 
ــل  ــى األق ــدة عل ــنة واح ــى س ــتحتاج إل ــة، س ــلحة النووي ــار األس ــع انتش من
لتخصيــب اليورانيــوم مــن 3.67% إلــى 90% أو أكثــر الســتخدامه فــي صنــع 

األســلحة النوويــة.

تحتــاج إيــران إلــى عاميــن آخريــن لتصنيــع جهــاز نــووي مــزّود بآليــة الحمايــة 
مــن اإلشــعاع بمجــرد حصولهــا علــى الكمية المناســبة مــن المواد المشــّعة 
ذات الجــودة العاليــة؛ ليكــون قابــاًل لإلطــالق والتفجيــر بدقــة علــى االرتفــاع 

الصحيــح وضمــن المــدى المحــدد.

خاتمة: توقعات للعام 2022م 

تتصاعــد  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  الحاليــة،  الظــروف  ظــل  فــي 
ــت  ــا كان ــرع ِممَّ ــن أس ــان واليم ــوريا ولبن ــراق وس ــي الع ــرات ف التوت
عليــه فــي العاميــن الماضَيْيــن، وفــي ظــل خســائر الميليشــيات 
اإليرانيــة فــي اليمــن والعــراق، فقــد تنتقــل المواجهــات إلــى مناطــق 
ــة،  ــرات المائي ــري والمم ــل البح ــوط النق ــتهداف خط ــل اس ــرى مث أخ
ــه  ــرة بالتنب ــق وجدي ــى القل ــًة عل ــام 2022م باعث ــات لع ــدو التوّقع وتب

لمؤّشــراتها.
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يقــدُم الِملــف االجتماعــي نظــرًة عامــة عــن أداء إيــران فــي ثالثــة مؤّشــرات 
المخاطــر  ومؤّشــر   )MPI( األبعــاد  المتعــدد  الفقــر  مؤّشــر  مهمــة: 
ثُــم   ،)GDI( بالجنــس  المرتبــط  التنميــة  ومؤّشــر   )SRI( االجتماعيــة 

مســتقبل الوضــع االجتماعــي فــي إيــران.

الِملف االجتماعي

)MPI( أّواًل: مؤشر الفقر المتعدد األبعاد
تعكس المؤّشرات االجتماعية التالية ما يواجه الشعب اإليراني من صعوبات.

تضــــاعف عـــــدد مــــن يعيشــون تحـــــت خــط الفقــر فــي إيــران )أي من يكســبون 
أقل من 5.50 دوالرات أمريكية تقريًبا فـــــي اليـــــوم( مقـــــارنًة بفترات الصيــــــف 

فــي العاميــن الســابقين.

ارتـفـعـــت مـــعــــدالت الفقــر 10%، في 
حيــن يبلــغ معــدل التضخــم %45.4.

ــة  ــة االجتماعيـــ واجهــت برامــج الرعاي
ــا كبيراً فــي الميزانية.    

ً
واإلعانــات تقليص

الــــفـــقــــر01

كــــورونـــــا 02

نتيجــًة للتعامــل الســيء مــع الوبــاء 
ومحدوديــة تطبيــق البروتوكــوالت، 
وعــدم توفيــر اللقاحــات، أدى ذلــك 

ــادي. ــاط االقتص ــع النش ــى تراج إل

واألثــر  االقتصــادي  النشــاط  تراُجــع 
إلــى  أدى  الوبــاء،  النتشــار  النفســي 
ارتفــاع معــدالت االنتحــار والطــالق فــي 
2021م، وبعــض التداعيــات االجتماعية 
مثــل التشــرد والســّيما تشــرد األطفــال 

ــة. ــدرات والبطال ــان المخ وإدم
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ضعف التوظيف03

انخفــاض مســتوى  أدى 
االقتــــصادي  النشــــاط 
)النـــــاجم عـــن جائحــة 
كــــــــــورونا والعقوبــات 
ــران(  ــى إي ــة عل المفروض
ــٍر فــي  ــى انخفــاٍض كبي إل

التوظيــف.

 ارتفــاع كبيــر فــي معّدل 
البطالة.

ــلبًيا  ــر س ــان التـــأثيـ كـــ
ــه  ــى وج ــاء عل ــى النس عل

الخصــوص. 

)SRI( ثانًيا: مؤّشر المخاطر االجتماعية
تشــمل المخاطــر االجتماعيــة مشــكالت مختلفــة تؤثــر تأثيــًرا كبيــًرا علــى 
الســجناء  وعــدد  للحكومــة  المناهضــة  االحتجاجــات  مثــل  المجتمــع 

وتعاطــي المخــدرات والطــالق أو تغيــر أنمــاط الــزواج وأزمــة الســكن.

01
االحتجاجات

ــدة  ــباٍب عدي ــا ألس ــع أرجائه ــي جمي ــة ف ــاٍت منتظم ــران احتجاج ــهدت إي ش
مثــل النقــص الحــاد فــي الميــاه وتدنـّـي األجــور وتأّخــر دفعهــا وانتهــاكات 

ــي. ــار الكهربائ حقــوق اإلنســان وانقطــاع التي

التقاعــد  انخفــاض معاشــات  المتقاعديــن؛ بســبب  احتجاجــات  جــاءت 
الحكوميــة فــي عديــد مــن المــدن.

تعيش معظم أسر العمال إّما تحت خط الفقر أو قريبة منه.
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02.السجناء

ارتفعــت عمليــات اإلعــدام التعســفّية والســرية فــي إيــران 2021م؛ بســبب عــدم 
مســاءلة الحكومــة بشــأن تعذيــب الســجناء وفــرض ظــروٍف ال إنســانية عليهــم.

ــل  ــمعة )مث ــيئة الس ــران س ــجون إي ــن س ــربة م ــٍة مس ــاُت مراقب ــرت لقط أظه
ســجن إيفيــن فــي طهــران( معاملــًة مرّوعــة للمســاجين وتعذيًبــا روتينًيــا 
اإلعــدام  وتنفيــذ  الكهربائــي  والصعــق  بالجلــد  والنســاء واألطفــال  للرجــال 
الوهمــي واإليهــام بالغــرق والُعنــف الجنســي والتغذيــة القســرية بالمــواد 

الكيميائيــة والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة والضــرب المتكــرر.

ــذت 100 عمليــة إعــدام علــى األقــل فــي جرائــم متعلقــة بالمخــدرات، و130   نُّف
عمليــة إعــدام فــي تُهــم قتــل، وال يــزال عــدد َمــن أُعدمــوا فــي قضايــا سياســية 

وَمــن أُعدمــوا مــن األحــداث غيــر معــروف.

تتعــرض األقليــات العرقيــة للخطــر علــى وجــه الخصــوص فــي إيــران، والســّيما 
العــرب واألكــراد والبلــوش، إذ ُينّفــذ حكــم اإلعــدام فــي نشــطائهم االجتماعّييــن 
والسياســّيين بصــورة متكــررة وتظهــر علــى أجســادهم كدمــاُت تعذيــٍب واضحة 

وأغلــب المنتميــن إلــى األقليــات العرقيــة يتعرضــون لمحاكمــات جائــرة. 

03.تعاطي المخدرات

األفيــون  تعاطــي  ارتفــع 
معــدالت  إلــى  ووصــل 

عاليــة.

إلــى  إحصــاءات  تشــير 
إيرانًيـــا يومًيــا   13 وفــاة 
نـتـيــجــــَة  2021م  فــي 

المخــدرات. تعـــاطي 

المدمنيــن  عــدد  يصــل 
فــي إيــران إلــى مــا يقــرب 
مــن 2.8 مليــون مدمــن.

ارتــفــعــــت معـــــدالت 
تعــــــاطي المخـــــدرات 
مقــــارنًة   %6.5 بنســبة 

بالعـــام الســابق.

مــن  يقــرب  مــا  توفــي 
بســبب  شــخص   3000
زائــدة. مخــدرات  جرعــة 

ــّن  ــط س ــض متوس انخف
التــعــاطــــي انخفـــاًضا 

ــًرا. كبي



45 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

04. الطالق وتغير أنماط الزواج

ــي  ــة ف ــكالت االجتماعي ــم المش تفاق
ــاد الطــالق. ظــل ازدي

انخفــاض معــدالت الــزواج بنســبة 
.%36

ــي  ــزّاب ف ــن الع ــدد اإليرانيي ــل ع يص
ســّن الــزواج إلــى حوالــي 11.8 مليــون 
المجتمــع  يعيشــه  مــا  بســبب 
اجتماعيــة  توتــرات  مــن  اإليرانــي 

وسياســية. وأســرية  واقتصاديــة 

األبيــض«  »الــزواج  معــدل  ارتفــع 
ارتفاًعــا كبيــًرا وهــو زواج يســتمر فــي 
الغالــب إلــى فتــرة تتــراوح بيــن عــام 
إلــى 3 أعــوام وكذلــك الــزواج المؤقت 

ــزواج. والعالقــات خــارج إطــار ال

05. أزمــة 
اإلســكان

ارتفعــت تكاليــف المســاكن 
الســنوية بنســبة 52% فــي 

ــران. طه

ارتفـــــعت اإليجــــارات فــي 
طهــران بنســبة تتــراوح بيــن 

.%54.2 إلــى   51.2

ــة  ــر اإليراني ــدد األس ــل ع يص
ــاكن  ــي مس ــش ف ــي تعي الت
مســتأجرة مــا يقــرب مــن 

8.5 مليــون أســرة.

)GDI( ثالثًا: مؤّشر التنمية المرتبط بالجنس
ــر  ــط بالجنــس، معــدالت ُمقِلقــة ِلـ»مؤّش ــة المرتب ــر التنمي يكشــُف مؤّش
عــدم المســاواة بيــن الجنســين«، ففــي عــام 2019م احتلــت إيــران المرتبــة 
رقــم 113 مــن أصــل 162 دولــة فــي مؤّشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين، 
وال توجــد إحصــاءاٌت متعلقــة بإيــران منــذ تلــك الفتــرة، ولكــن اإلحصــاءات 

المحليــة والدوليــة تُظِهــر نَِســًبا ُمقِلقــة فــي المجــاالت التاليــة:
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تنتشــر ظاهــرة زواج القاصــرات فــي 
إيــران فــي المناطــق الريفيــة، إذ تصــل 
نســبة طالبــات المــدارس المتزوجــات 
ــادس  ــف الس ــي الص ــَن ف ــن يدرس ِممَّ
إلــى الثامــن إلــى 90%، منهــّن %50 
وقــف  علــى  أزواجهــن  ُيجَبــرن مــن 

ــم. التعلي

ــن  ــات ِممَّ ــدل زواج الفتي ــارع مع تس
تتــراوح أعمارهــن بيــن 10 ســنوات 
و14 ســنة بصــورة مقلقــة فــي الفترة 
مــا بيــن عــام 2020م إلــى عــام 2021م 

ــًة بالعاميــن الســابقين.  مقارن

01.زواج القاصرات

أثــار قانــون إيرانــي جديــد أُطلــق عليــه 
»دعــم المجتمــع وشــبابيَّة الســكان« 
احتمــال إصــدار عقوبــة اإلعــدام حتّــى 
فــي حالــة اإلجهاض. وقــد انتقــد خبراء 
مســتقّلون فــي حقــوق اإلنســان هــذه 

الجوانــب مــن القانــون الجديــد. 

ــو %38،  ــرأة بنح ــد الم ــف ض زاد الُعن
عرضــًة  أكثــر  اإليرانيــات  أنَّ  كمــا 
للبطالــة مــن الرجــال بـــ14 مــرة علــى 

األقــل. 

 02.التمييز ضد النساء

خاتمة: مستقبل الوضع االجتماعي في إيران

ــح المؤّشــرات اتســاع الفجــوة بيــن طبقــة األغنيــاء والفقــراء ومزيــًدا مــن  ترّجِ
االرتفــاع فــي معــدالت الفقــر والمخاطــر االجتماعيــة، وبنــاًء عليــه:

ــًدا  ــح أن يشــهد اإلنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة االجتماعيــة مزي مــن المرجَّ
ــدة  ــيؤثر بش ــا س ــاد، ِممَّ ــرات االقتص ــع مؤّش ــبب تراج ــاض بس ــن االنخف م
فــي الطبقــة البســيطة ويتســبب إليــران فــي سلســلة مــن المشــكالت 

ــل. ــام المقب ــي الع ــة ف االجتماعي

ــا ســيؤدي إلــى  اإليرانيــات مرشــحات للتعــرض لمزيــٍد مــن التمييــز، ِممَّ
تشــوهات مجتمعيــة فــي حــّق هــذه الشــريحة، وربمــا إلــى معــدالت انتحــار 

ــس. ــارة الجن ــة وتج ــة العقلي ــي الصح ــات ف ــة واضطراب عالي
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إيران ودول الخليج

شــهدت الَعالقــات اإليرانية-الخليجيــة فــي 2021م 
تخللــه  الــذي  بـــ2020م،  مقارنــة  نســبيًّا،  هــدوًءا 
عديــد مــن مظاهــر التصعيــد والتوتــر، نتيجــة توتــر 

الَعالقــات اإليرانيــة مــع الواليــات المتحــدة، ونتيجــة 
خطــوات خليجيــة أكثــر جــرأة فــي اتخــاذ قــرارات غيــر 

ــات  ــدء َعالق ــارات بب ــن واإلم ــرار البحري ــل ق ــة، مث تقليدي
ــراق. وقد مــع إســرائيل، والجهــود الســعودية لمنافســة الــدور اإليرانــي فــي  الع

نتــج عــن هــذا الهــدوء محــاوالت لتقريــب وجهــات النظــر للتخلُّــص مــن الضغــوط 
ــن. ــى الطرفي ــرى عل الكب

أواًل: الظروف الدافعة إلى محاولة دول الخليج وإيران 
التقارب وتحجيم الخالفات

1.المتغيرات الداخلية:

المصالحــة الخليجيــة التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة فــي المشــهد الخليجــي، 
وتوحيــد الموقــف أمــام الممارســات اإليرانيــة.

ــز اقتصــاد  ــه تعزي ــأّن مــن أولويات انتخــاب إبراهيــم رئيســي، الــذي صــرح ب
بــالده وترميــم الَعالقــات مــع دول الجــوار، ممــا يعطــي مؤشــًرا علــى إدراك 
ــات  ــاء َعالق ــى بن ــك إل ــود ذل ــد يق ــابقة، وق ــاتها الس ــة ممارس ــران لفداح إي
مفيــدة مــع دول الخليــج، ويســاعد فــي تحســين االقتصــاد اإليرانــي، علــى 
الرغــم مــن أن النظــام اإليرانــي ال يــزال يعانــي صعوبــة التعاطــي مــع 
ا، لتحقيــق مصلحــة المنطقة  ــا ال شــكليًّ الواقــع الــذي يتطلــب تغييــًرا فعليًّ

ــات حياتيــة. والتخفيــف ممــا يعانيــه الشــعب اإليرانــي مــن صعوب

المنجــزات الحضاريــة الكبيــرة التــي حققتهــا دول الخليج لشــعوبها تشــكل 
ــعبها  ــام ش ــرج أم ــي ح ــا ف ــبب له ــران، وتتس ــة طه ــى حكوم ــا عل ضغًط
فــي التخلــف عــن ركــب التنميــة، وضعــف قدرتــه علــى تحســين األوضــاع 

ــي. المعيشــية للشــعب اإليران
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2. المتغيرات اإلقليمية:

أفــرزت  العراقيــة  االنتخابــات  نتائــج 
الخارجيــة  للــوالءات  رافًضــا  مزاًجــا 
ــة  ــدول الخليجي ــعى ال ــة، وتس اإليراني
المســتقل،  العراقــي  القــرار  لدعــم 
فيمــا قــد تــرّد إيــران مــن خــالل تفعيل 
أذرعهــا، وســيكون العــراق تبًعــا لذلــك 
منطقــة اســتقطاب بيــن الجانبيــن.

خشــية إيــران مــن دور خليجــي داعــم 
لحكومــة أفغانســتان عطًفــا علــى أن 
دول الخليــج تحظــى بَعالقــات جيــدة 
مــع باكســتان ذات التأثيــر القــوي في 
أفغانســتان، بمــا يشــكل ضغوًطــا 

علــى إيــران.

3. المتغيرات الدولية:

دول  يجعــل  بمــا  األمريكــي،  الــدور  فــي  التراجــع 
باســتقاللية. قراراتهــا  تتخــذ  المنطقــة 

االهتمــام الصينــي والروســي بمــلء الفــراغ الــذي 
ســيحدثه تراجــع الــدور األمريكــي يزيــد أوراق إيــران 

ويعــزز رؤيتهــا حــول تحويــل وجهتهــا شــرًقا.

االهتمــام األوروبــي بدور شــرق أوســطي أمــام التراجع 
األمريكــي يشــّكل ضغًطــا علــى إيــران، ويعــزز شــراكة 
ــا،  ــل فرنس ــة مث ــة هام ــع دول أوروبي ــج م دول الخلي
ــالع  ــات واالضط ــز الَعالق ــا بتعزي ــدت اهتماًم ــي أب الت

بــدور فاعــل فــي المنطقــة.
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ثانًيا: ميزان الَعالقات الخليجية-اإليرانية

المفاوضــات الســعودية-
فــي  تــزال  ال  اإليرانيــة 
ــافية،  ــا االستكش مرحلته
وتســعى طهــران الختراق 
وتليــيــــن الــمـــوقــــف 
السعـــــودي الــرافــــض 
ــى  ــالت والفوض للتدخـــــ
ــالل  ــن خــــ ــة، مـــ اإليراني

ممتــدة. مفاوضــات 

المـسـاعـــي اإلمــــاراتية 
تنــشــيـــط  هــدفـــــها 
ســـيتـــــها  مـــا بـــلـــو د
االقتصـــــــــادية إلقنــاع 
طهــران بجــدوى َعالقــات 
لحالــة  بديــاًل  منفعيــة 

والتوتــر. التصعيــد 

اســتمرار خــط التهدئــة 
مناشــدات  خــالل  مــن 
بنبــذ  إليــران  خليجيــة 
ــن  ــاة حس ــف ومراع العن
التدّخــل  وعــدم  الجــوار 

الــدول. فــي شــؤون 

010203

ثالثًا: غموض وتعقيدات مشهد الَعالقات الخليجية-اإليرانية 
في 2022م

ال تــزال دول المنطقــة فــي معتــرك الصــراع الدولــي، الــذي يفضــي إلــى 	 
تفاعــالت إقليميــة للتكيــف مــع المتغيــرات الكبــرى.

الموقــف الموحــد لــدول الخليــج يرســل رســالة واضحة إلــى طهــران بتضاؤل 	 
ــى  ــران إل ــع إي ــد يدف ــا، وق ــد موقفه ــس وتحيي ــراق دول المجل ــة اخت إمكاني
مزيــد مــن المرونــة والســعي لمقاربــات تصالحيــة مــع دول الخليــج الراغبــة 

فــي خفــض التوتــر.
النظــام اإليرانــي وبدافــع مــن ضغــوط اقتصاديــة ودوليــة وداخليــة قــد 	 

يســعى الختــالق أزمــات لتصديــر مشــكالته، وإيجــاد مبــرر يســتمّد مــن خالله 
وجــود حاضنــة داعمــة فــي الداخــل وفــي اإلقليــم، ويلجــأ إلــى افتعــال أزمــات 

جديــدة فــي المنطقــة.
مــن المرجــح فــي ظــل هــذه المعطيــات االســتمرار فــي مزيــد مــن الحــوارات 	 

ــع أن  ــن المتوق ــه، وم ــن دون ــووي أو م ــاق ن ــل اتف ــي ظ ــواء ف ــة، س اإلقليمي
تكــون طويلــة نظــًرا إلــى تعقيــد المواقــف وحجــم انعــدام الثقــة الكبيــر الذي 

تضّخــم علــى مــدى عــدة عقــود.
ــا 	  ــة بأنه ــات الخليجية-اإليراني ــي الَعالق ــة ف ــة المقبل ــف المرحل ــن وص يمك

مرحلــة مــا بعــد الواليــات المتحــدة، واللجــوء إلــى مقاربــات وحلــول إقليميــة 
للقضايــا اإلقليميــة العالقــة.
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شــهد 2021م تصعيــًدا مــن ميليشــيات الحوثــي علــى محافظــة مــأرب الغنيــة 
بالنفــط، وارتبــط هــذا التصعيــد بأبعــاد سياســية تخــدم المصالــح واإلرادة 
اإليرانيــة، إذ قدمــت إيــران دعًمــا عســكريًّا كبيــًرا للحوثييــن، تمثَّــل فــي تهريــب 
مزيــد مــن األســلحة للميليشــيات ومســاعدة الخبــراء اإليرانييــن مــن الحــرس 
ــم  ــذي يدع ــي ال ــاء اإلعالم ــن الغط ــاًل ع ــن، فض ــي اليم ــن ف ــوري الموجودي الث

ــة. ــع أيديولوجي ــكرية بذرائ ــات العس العملي

إيران واليمن

أواًل: مالمح الدور اإليراني في اليمن لعام 2021م

سيـاســيًّا:

يستخدم النظام اإليراني الملف اليمني ورقة ضغط في ميزان المفاوضات.

شــهد 2021م عــدة تحــوالت إقليميــة ودوليــة انعكســت علــى المشــهد اليمنــي 
ــه اإلدارة األمريكيــة  والــدور اإليرانــي فــي اليمــن، ومــن أبــرز هــذه التحــوالت توجُّ
ا، ممــا ينســجم مــع مبــادرة المملكــة العربيــة  لحــل األزمــة اليمنيــة دبلوماســيًّ

الســعودية لحــل األزمــة اليمنيــة.

01

عسـكـريًّا: 02

األمريكيــة  اإلدارة  موقــف  اإليرانــي  والنظــام  الحوثيــة  الميليشــيات  قــرأت 
ــئ،  ــكل خاط ــاب بش ــة اإلره ــن قائم ــة م ــيات الحوثي ــة الميليش ــل بإزال المتمث

العســكري. التصعيــد  وزادت حــّدة 

التصعيــد الحوثي-اإليرانــي علــى محافظــة مــأرب إحــدى ســمات المشــهد 
اليمنــي البــارزة لعــام 2021م.

دعم النظام اإليراني في 2021م عملية التصعيد الحوثي بأوجه متعّددة.

ثبــوت تعــاون النظــام اإليرانــي والميليشــيات الحوثية مــع المنظمــات اإلرهابية 
ــي إفريقيا. ف
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ثـــقافــيًّا:

كرَّســت الميليشــيات الحوثيــة المفاهيــم الطائفيــة التــي تحاكــي النظــام 
اإليرانــي فــي المناهــج التعليميــة اليمنيــة.

شهد 2021م سلسلة من مظاهر الحرب الحوثية على الهوية اليمنية.

01

03

ثانًيا: مسار العملية السياسية في 2021م

شــهد 2021م محــاوالت وجهــود دوليــة وإقليميــة إلحــالل الســالم فــي 
ــن. اليم

تجاهلــت الميليشــيات الحوثيــة دعــوات الســالم الدوليــة، األمــر الــذي أدى 
إلــى كشــف الطــرف المعرقــل لعمليــة الســالم باليمــن، وترتــب علــى ذلــك 
تغيــر فــي موقــف المجتمــع الدولــي أواخــر 2021م تجــاه الميليشــيات 

الحوثيــة.

02

ثالثًا: آفاق األزمة اليمنية في 2022م

فــي ظــل معطيــات األزمــة اليمنيــة لعــام 2021م، يبــدو أّن المشــهد السياســي 
اليمنــي بــات أكثــر تعقيــًدا، وذلــك لعــّدة عوامــل، أبرزهــا: ارتهــان الميليشــيات 
الحوثيــة للقــرار اإليرانــي مــن جانــب، ومحاولــة النظــام اإليرانــي اســتخدام 
الميليشــيات والملــف اليمنــي لخدمــة مصالحــه مــن جانــب آخــر، باإلضافــة إلى 
فشــل جميــع جهــود الوســاطة ومبــادرات الســالم. وبنــاًء علــى هــذه المعوقــات، 
مــن المرجــح أن يســيطر أحــد الســيناريوَهين التالَييــن علــى المشــهد اليمنــي 

فــي عــام 2022م:

ــتمرار  ــي اس ــة، وبالتال ــوية األزم ــض لتس ــي الراف ــت الحوث ــتمرار التعنّ 1. اس
الحــرب والعمليــات العســكرية المناهضــة للهيمنــة الحوثية-اإليرانيــة علــى 

ــي. ــهد اليمن المش
2. تراجــع الحوثييــن عــن مســار التعنـّـت، والتوجــه نحــو التســوية السياســية، 
إمــا تســوية سياســية هّشــة، وإمــا تســوية كاملــة وناجحــة. وهــذا قــد يتحّقــق 
عبــر عــّدة عوامــل، تتمثــل فــي زيــادة وتيــرة الضربــات الجويــة للتحالــف علــى 
مقــرات حيويــة، واســتهداف قيــادات حوثيــة كبــرى، وزيــادة عمليــات التنســيق 
بيــن المكونــات العســكرية اليمنيــة، بمــا فيهــا تحــركات القــّوات الجنوبيــة، مــا 

قــد يعّجــل باندحــار الحوثــي وقبولــه بمبــادرة الســالم.
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إيران والعراق

كان التجميــد هــو الســمة المميــزة للنفــوذ اإليرانــي بالعــراق فــي 2021م، فــال 
تقــدم للنفــوذ وال تراجــع للنفــوذ العســكري واالقتصــادي اإليرانــي، بالنظــر إلــى 
اســتمرارية االنتشــار الميليشــياوي وامتــالك أوراق ضغــط قويــة فــي الســاحة 
ــا للنفــوذ  ــذي شــهد تراجًع ــد السياســي، ال ــة، باســتثناء تراجــع الصعي العراقي

بعــد نتائــج االنتخابــات المعاكســة للرغبــة اإليرانيــة.

أواًل: مساعي الكاظمي لتحقيق التوازن في الَعالقات الخارجية

تعزيــز العــودة إلــى المحيــط العربــي، إذ ينظــر رئيــس الــوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي إلــى الدائــرة العربيــة باعتبارهــا 
أهــم دوائــر السياســة الخارجيــة التــي ينبغــي العــودة إليهــا 

لبنــاء العــراق الجديــد.

ــع  ــة م ــق التهدئ ــران لتحقي ــرقي إي ــار الش ــارة للج ــراء زي إج
ــط األوراق،  ــي خل ــادي ف ــول دون التم ــا يح ــيات، بم الميليش

ــًعا. ــوًذا واس ــط ونف ــران أوراق ضغ ــالك إي ــه امت إلدراك

العمــل علــى اســتعادة الــدور اإلقليمــي للعــراق مــن خــالل 
ــدور  ــام ب ــراكة، والقي ــاون والش ــداد للتع ــر بغ ــم مؤتم تنظي

ــران. ــاض وطه ــن الري ــاطة بي الوس

واشــنطن،  مــع  اإلســتراتيجي  الحــوار  جــوالت  اســتكمال 
بمواصلــة الكاظمــي اســتكمال جــوالت الحــوار اإلســتراتيجي 
ــابق  ــس الس ــد الرئي ــي عه ــدأت ف ــي ب ــي، الت األمريكي-العراق
دونالــد ترامــب، والتــي انتهــت بإقــرار الجانبيــن إنهــاء المهــاّم 

ــمبر 2021م. ــة ديس ــة بنهاي ــوت األمريكي ــة للق القتالي

01

02

03

04
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ثانًيا: أوراق الضغط اإليرانية في الساحة العراقية

ورقــة الكهربــاء، وهــي 
اســتخداًما  األكثــر 
الســاحة  فــي  وتأثيــًرا 
2021م،  فــي  العراقيــة 
لمــا لهــا مــن ضغــط 
مباشــر علــى الحكومــة 
وتهــدف  العراقيــة. 
يظــل  أن  إلــى  إيــران 
ــا  ــا خاضًع ــراق تابًع الع

اإليرانــي. للنفــوذ 

إربــاك الســاحة العراقيــة مــن 
بواســطة  التصعيــد  خــالل 
ضــد  المســلحة  ميليشــياتها 
ــة  ــة واألمريكي ــداف العراقي األه
مقــارَّ  بقصفهــا  العــراق،  فــي 
دبلوماســية بالمنطقة الخضراء 
ــد  ــة وقواع ــة عراقي ــارَّ أمني ومق
وضــرب  أمريكيــة،  عســكرية 
معســكر فيكتوريــا قــرب مطــار 
بغــداد، واســتهداف أرتــال الدعــم 
ــي  ــف الدول ــتي للتحال اللوجيس

»داعــش«. لمحاربــة 

وهــي  الميــاه،  ورقــة 
أهــم  مــن  األخــرى 
أوراق الضغــط اإليرانيــة 
لكــون  العــراق،  ضــد 
حصــة الميــاه القادمــة 
ــو  ــغ نح ــران تبل ــن إي م
ثلــث إيــرادات العــراق 
الســنوية مــن الميــاه 
البالغــة نحــو 70 مليــار 

متــر مكعــب.

ثالثًا: العوامل المؤثرة في الدور اإليراني في العراق

االنقســام بيــن ميليشــيات إيــران فــي العــراق، ألن الميليشــيات تشــكل 
ــالح  ــا الس ــم امتالكه ــعية بحك ــاريع التوس ــذ المش ــي تنفي ــّم ف ــذراع األه ال

وانتشــارها الجغرافــي، ال ســّيما فــي المناطــق الغنيــة بالنفــط.

الرفــض الشــعبي العراقــي للنفــوذ اإليرانــي، وظهــر ذلــك فــي توجيــه 
ــي  ــران ف ــة إلي ــيعية الموالي ــات الش ــى التحالف ــة إل ــة مدوي ــن ضرب الناخبي
انتخابــات 2021م، مــا يكشــف عــن تنامــي وعــي الناخــب العراقــي لحضــارة 

ــي. ــه العرب ــى محيط ــه إل ــراق وانتمائ الع

01

02
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لجــوء بايــدن إلــى القــوة ضــد التمركــزات الميليشــياوية فــي العــراق، إذ 
ــائل ردع  ــم رس ــي بتقدي ــوذ اإليران ــاه النف ــب تج ــلفه ترام ــة س ــل سياس واص
قويــة، مثــل اســتخدام القــوة مرتيــن ضــد التمركــزات الميليشــياوية بالعراق 

ــي 2021م. ف

الدعــم الخليجــي لمســار الدولــة العراقيــة، إذ زاد معــدل الزيــارات الخليجية-
ــة  ــة والتجاري ــة واالقتصادي ــات األمني ــع االتفاقي ــة وتوقي ــة المتبادل العراقي

لتعزيــز الَعالقــات الثنائيــة فــي 2021م.

تفاقــم الخالفــات مــع أنقــرة داخــل الســاحة العراقيــة، إذ تتنافــس كل مــن 
ــى نطــاق النفــوذ فــي العــراق، فبينمــا تســعى طهــران  أنقــرة وطهــران عل
للســيطرة الكاملــة علــى العــراق، تســعى أنقــرة لتأميــن مناطــق نفــوذ فــي 
العــراق عامــة وفــي الشــمال العراقــي خاصــة، وِمــن ثَــّم تتوالــى الخالفــات 

حــول العــراق بشــكل مســتمر.

03

04

05

رابًعا: مستقبل الدور اإليراني بالعراق في 2022م

استنتاجات لعام 2021م:

ل إيــران مــن دولــة فاعلــة لمــد نطــاق النفــوذ خــالل الســنوات الماضيــة  تحــوُّ
إلــى دولــة تســتخدم أوراق الضغــط للحفــاظ عليــه.

فاعليــة الــدور الخارجــي لحصار إيــران وتحجيم نفوذهــا بالعــراق، إذ زاد معدل 
االنخــراط العربــي والخليجــي فــي الســاحة العراقيــة، فضــاًل عــن اســتخدام 

إدارة بايــدن القــوة ضــد الميليشــيات فــي العــراق.
دخــول العــراق مرحلــة جديــدة مــن النضــج السياســي بمعادلــة جديــدة 
ــة  ــات الداخلي ــا التحدي ــم خالله ــابقة، تتراك ــادالت الس ــا للمع ــرة تماًم مغاي
والخارجيــة أمــام النفــوذ اإليرانــي مــع وجــود كتلــة وطنيــة عابــرة للطائفيــة.

اتجاهات الدور اإليراني في العراق في 2022م: 

فعلــى ضــوء المعطيــات والنتائــج الســابقة يمكــن ترجيــح اتجــاه »التأرجــح« 
للنفــوذ اإليرانــي فــي العــراق بيــن اتجاهــي التجميــد والتراجــع الضئيــل.

01

02
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إيران وسوريا
ــة مــن »الوجــود النوعــي« فــي ســوريا، فلــم يقتصــر  ــران حال نســجت إي
وجودهــا علــى االنتشــار العســكري فقــط، وإنمــا عــززت هــذا الوجــود 
ــا  ــة له ــة مواتي ــق بيئ ــدف خل ــي به ــي وثقاف ــادي واجتماع ــار اقتص بانتش
ــا يصعــب تجاهلــه فــي  داخــل األراضــي الســورية، بمــا يجعلهــا رقًمــا مهمًّ

ــام. ــالل الع ــة خ ــتجدات المتوالي ــرات والمس ــل المتغي ظ

أواًل: تفاعالت الدور اإليراني ومتغيراته في سوريا
تبايــن الــدور اإليرانــي فــي ســوريا فــي 2021م مــا بيــن تراجــع فــي بعض المســتويات 

وتنــاٍم فــي بعضهــا اآلخــر، ويمكــن اإلشــارة إلــى ذلــك وفــق اآلتي:

تكتيكات متواصلة لتعزيز التموضع العسكري اإليراني:

ــر  ــى تغيي ــدت إل ــكري وعم ــا العس ــز وجوده ــات تعزي ــران عملي ــرعت طه أس
ــدة. ــاليب جدي ــرق وأس ــكار ط ــكرية وابت ــا العس ــض تكتيكاته بع

أجــرت طهــران تغييــرات عــدة علــى عــدد مــن قياداتهــا العســكرية، منها ســحب 
قائــد قــوة فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي في ســوريا.

تشــير التطــّورات إلــى تبنــي طهــران إلســتراتيجية جديــدة فــي إعــادة تشــكيل 
دورهــا ونفوذهــا فــي ســوريا.

01

02
تصعيد عسكري إيراني ضد قّوات التحالف الدولي:

»التـنـــف«  قـــاعـــــدة  تـــعرّضت 
العســكرية فــي ســوريا لعديــد مــن 

الهجمــات.

تلــك  حملتــــها  عـــــدة  قــــراءات 
االستهــدافـــــات المتــــوالية مــن 

اإليــــرانية. الميليشيــــات 
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03

إيــران تُوِلــي تعزيــز نفوذهــا غيــر 
العســكري فــي ســوريا أهميــة أكبــر 

ــة. ــة القادم ــي المرحل ف

ــؤولي  ــن مس ــة بي ــارات متبادل زيـــ
الــدولتيـــن تزامنًــا مــع تطـــّورات 

متســارعة. إقليميــة 

تعزيز وسائل القوة الناعمة اإليرانية:

ثانًيا: تحديات الدور اإليراني ومعرقالته

01

تنشيط الدبلوماسية الروسية وانعكاسها على الدور اإليراني في سوريا:

واجه الدور اإليراني في سوريا في 2021م عديًدا من العراقيل، 
منها:

تحــرّكات روســية متصاعــدة فــي الملــف الســوري جــرت َطــوال 2021م، يمكــن 
وضعهــا فــي إطــار المســاعي الروســية فــي تحريــك األزمــة الســورية.

حملت التحركات الروسية بمجملها دوافع وغايات متباينة.

02

التقارب العربي 
ومعادلة الدور 

اإليراني:

كشــفت مجموعــة مــن الوقائــع فــي 2021م عــن مالمــح 
تعــاٍط عربــّي مختلــف مــع تطــّورات األزمــة الســورية.

التقــارب األردني-الســوري علــى مســتويات مختلفــة، وإدخــال 
ســوريا ضمــن مشــاريع اقتصاديــة عربيــة، وكذلــك زيــارة وزيــر 
الخارجيــة اإلماراتــي لســوريا، والدفــع العربــي نحــو عــودة 

ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة.

تحديــات وعراقيــل بالجملــة واجهــت وســتواجه هــذا التقارب 
. مستقباًل
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03

التنافس اإليراني-الروسي:

لحـــالــــة  اسـتـكـمـــااًل 
بــدأت  التــي  التنافــس 
تتســع مــا بيــن طهــران 
ســوريا  فــي  وموســكو 
ــرة،  ــنوات األخي ــي الس ف
تنافًســا  2021م  شــهد 

األوجــه. متعــّدد 

التـنـافــــس الـروســـي-
مطــار  حــول  اإليرانــي 
التيفــور تكــّرر عــدة مــرات 

العــام. خــالل 

فــي  روســيا  نشــطت 
مناطــق النفــوذ اإليرانية 
هــذا  اســتغالل  بهــدف 
ورقــًة  بمثابــة  التمــّدد 
مهمــًة تســتفيد منهــا 

فــي عــدة اتجاهــات.

ثالثًا: آفاق الَعالقات اإليرانية-السورية في 2022م
تقــف ســوريا علــى أبــواب مقاربــة جديــدة ونقطــة تتقاطــع فيهــا تحــركات 
ــم، تقضــي بتخفيــف  ــة فــي ســوريا والمنطقــة والعال ــر علني ــة أو غي علني

ــه. ــدور اإليرانــي دون إنهائ ال

ــا وتفهًمــا لوجــود هــذه البيئــة اإلقليمية  مــن الواضــح أن هنــاك تقبــاًل إيرانيًّ
الضاغطــة علــى نفوذهــا فــي ســوريا، وبــداًل مــن المضــّي قدًمــا فــي الوجــود 
ــرة  ــوام األخي ــالل األع ــه خ ــد بدأت ــت ق ــا كان ــززت م ــف، ع ــكري الكثي العس

باختــراق الدولــة الســورية عبــر االقتصــاد واختــراق المجتمــع الســوري.

ومنطقــة  الســوري  الجنــوب  منطقــة  بقــاء  إلــى  المعطيــات  تشــير 
شــرقي نهــر الفــرات فــي شــمال شــرقي ســوريا تحــت وطــأة المســاومات 
والمناكفــات بيــن الثالثــي السوري-اإليراني-الروســي مســتقباًل، وذلــك وفًقا 
لمــا تقضيــة حاجــة كل طــرف فــي َعالقاتــه المختلفــة مــع باقــي األطــراف 

ــة فــي الملــف الســوري. الفاعل

ُيتوقــع أن تشــهد الخريطة الســورية موجة جديــدة من الغارات اإلســرائيلية 
علــى مواقــع وأهــداف حساســة تابعة للنفــوذ اإليراني في ســوريا.
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اســتمرَّ تعقيــد المشــهد السياســي واالقتصــادي واألمنــي رغــم التوصــل إلــى 
تشــكيل حكومــة لبنانيــة، وبقيــت الَعالقــات اللبنانيــة الخارجيــة مربوطــة 
بمســتجدات الــدور اإليرانــي وتفاعالتــه المتعلقــة بمفاوضــات االتفــاق النــووي 

الدوليــة وبوضعهــا اإلقليمــي

إيران ولبنان

أواًل: روابط إيران و»حزب الله« وتأثيرها في المشهد اللبناني
ــارات واألدوات  ــن المس ــدًدا م ــه« ع ــزب الل ــا »ح ــر ذراعه ــران وعب ــدت إي اعتم

ــا: ــن أهمه ــي2021م، م ف

دور »حزب الله« في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية:01

مــرت لبنــان فــي 2021م بتوتــر سياســي تولَّت فيــه إيــران إدارة خيــوط اللعبة 
مــن وراء الكواليــس، بيــن دور مســّهل وآخــر معرقل.

تشّكلت الحكومة بعد عدد من محاوالت التعطيل.

ــزب  ــع »ح ــر رف ــات، عب ــن التحدي ــد م ــوزراء بعدي ــس ال ــات مجل ــرت جلس م
اللــه« ســقف التهديــدات والمطالبــات بتنحيــة المحقــق فــي ملــف انفجــار 
مرفــأ بيــروت، أو بمقاطعــة ثنائيــة -مــن الحــزب وحركــة أمــل- الجتماعــات 

الحكومــة.

إيران وسياسة الدعم االجتماعي والخدماتي:02

ــة  ــات اللبناني ــتغالل األزم ــن اس ــه« م ــزب الل ــر »ح ــران عب ــت طه تمكن
المتعــّددة عبــر فتــح بوابــة المســاعدات الخدماتيــة واالجتماعيــة، وصــواًل 

إلــى تقديــم المنــح الماليــة.

ــران  ــر إي ــا عب ــائل حله ــكار وس ــان واحت ــي لبن ــة ف ــات الطاق ــف أزم توظي
ــه«. ــزب الل و»ح
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03
استعراض عسكري وتهديد أمني:

تصعيــًدا  اللــه«  »حــزب  مــاَرس 
مــن  عــدًدا  إطالقــه  عبــر  محــدوًدا 
مفتوحــة  أراٍض  علــى  الصواريــخ 
إســرائيلية. مواقــع  مــن  بالقــرب 

اللــه«  »حــزب  عــام  أميــن  أعلــن 
امتــالك حزبــه لـــ100 ألــف مقاتــل فــي 
لبنــان، فــي رســالة حملــت عديــًدا مــن 

الدوافــع واألهــداف.

04
ضرب القضاء وعرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت:

اللــه«  »حــزب  مــاَرس 
جملــة  العــام  هــذا  خــالل 
التصعيديــة  الضغــوط  مــن 
تجــاه قضيــة انفجــار مرفــأ 
بيــروت، بهــدف عرقلــة مســار 

التحقيــق.

لإلطاحــة  الشــارع  توظيــف 
بـــالتحقيق عبــر توجيــه دعوة 
إلــى مناصريــه للنــزول إلــى 
فــي  والتــظـــاهر،  الشــــارع 
علــى  للضغــط  محـــــاولة 

المختلفــة. األطــراف 

05
أزمة دبلوماسية مع محيط لبنان العربي:

ــة فــي عــدد مــن المواقــف واألخطــاء  تســببت األزمــة الدبلوماســية، المتمثل
فــي السياســة الخارجيــة للبنــان، فــي تدهــور َعالقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول 

ــة. العربي

تســببت أدلــة عــدة حــول تــورط »حــزب اللــه« اللبنانــي فــي اليمــن، واســتخدام 
ــراج  ــي إح ــعودية، ف ــة الس ــة العربي ــن المملك ــتهداف أم ــاء الس ــار صنع مط

وإربــاك جديديــن لرئيــس الحكومــة اللبنانــي نجيــب ميقاتــي.

ثانًيا: »حزب الله« وتحديات الدور في لبنان

ــإّن دوره  ــي 2021م، ف ــكرية ف ــية والعس ــزب السياس ــوة الح ــره بق ــم تظاه رغ
ــئ  ــد تنب ــي ق ــة، الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــن التحدي ــة م ــا بجمل ــات محفوًف ب

ــات: ــذه التحدي ــم ه ــن أه ــان. وم ــي لبن ــأزم ف ــتقبل مت بمس
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رحى خالفات بينية تصدع تحالفات »حزب الله«:01
عادت الخالفات واالهتزازات لتضرب من جديد تحالفات إيران والحزب في لبنان.

يرجــح أال تتســع هــذه الخالفــات كثيــًرا، بحكــم المصالــح المشــتركة التــي مــا زالــت 
تجمــع الطرفيــن رغــم الخالفــات.

تراجع قاعدة الدعم الشعبي والسياسي للحزب:02

لم يُعد »حزب الله« يتمتع بالدعم من الحلفاء والخصوم على السواء.
تدنَّت نسبة شعبية الحزب داخل حاضنته وخارجها.

ضغط إقليمي ودولي على دور »حزب الله« في لبنان:03

ثمــة حــراك عربــي ودولــي تجــاه لبنــان فــي اتجاهيــن متوازييــن، يتعلــق األول 
ــق  ــي يتعل ــاه الثان ــية، واالتج ــة والسياس ــة، النيابي ــة المقبل ــتحقاقات اللبناني باالس

بملــف الحــزب وامتداداتــه اإلقليميــة.
تزايــد عــدد الــدول المعلنــة عــن تصنيــف »حــزب اللــه« اللبنانــي، بجناحيه العســكري 

والسياســي، منظمــًة إرهابية.

ثالثًا: اتجاهات الَعالقة اإليرانية-اللبنانية في 2022م

1.  رّســخ عــام 2021م اســتمرار تعطيــل »حزب الله« للمســارات السياســية واالقتصادية، 
اللبنانيــة، بــل فاقم هــذا الوضع.

ــاب  ــه انتخ ــية، وعلي ــزاب السياس ــوة لألح ــن الق ــة موازي ــات المقبل ــتحّدد االنتخاب 2. س
ــة 2022م. ــة بنهاي ــس جمهوري ــاب رئي ــه، وانتخ ــد ل ــس جدي رئي

3. حتــى ذلــك الحيــن لــن يقــف الحــزب مكتوًفــا، بــل ســيعمل علــى إعــادة ترتيــب وضعه 
الداخلــي وتحالفاتــه، وإن ظهــر بعــض التصدعــات فيهــا لكنهــا لن تنهــار تماًما.

4. مــن المرجــح أن يشــهد 2022م بشــكل عــام ســيناريو مماثــاًل لمجريــات العــام الــذي 
يســبقه، أي التجميــد، فــال صعــود دائــم فــي ظــل الضغــوط المتزايــدة علــى حــزب اللــه 
وتنامــي التملمــل الشــعبي ضــده، إضافــة إلــى اإلصــرار الدولــي علــى إجــراء االنتخابــات 
ــم بحكــم الحاجــة  ــرات مــن دور الحــزب فــي تعطيلهــا، وال تراجــع دائ ــة وتحذي اللبناني
اإليرانيــة إلــى المحافظــة علــى نفوذهــا ومكتســباتها اإلســتراتيجية، لــذا مــن المرجــح 
أن يســير الــدور اإليرانــي فــي لبنــان نحــو هــذا االتجــاه، وســيلجأ الحــزب مــن أجــل ذلــك 

ــا خــالل العــام. ــا وخارجيًّ إلــى تســوية بوقــف التوتــر والتصعيــد داخليًّ
ــي  ــع اإليران ــي التموض ــة ف ــب متفاوت ــابكة بنَِس ــل المتش ــن العوام ــدد م ــيؤثر ع 5. س
فــي ســوريا، وفــي قــرار إيــران فــي االنســحاب أو إبقــاء قّواتهــا فــي ســوريا، لعــّل أهمهــا: 
مخرجــات محادثــات فيينــا بيــن إيــران والقــوى الدوليــة، وحــدوث توافــق روســي-

ــي فــي ســوريا. ــى الوجــود اإليران ــى تشــديد الضغــوط عل أمريكي-إســرائيلي عل
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إيران والواليات المتحدة
فــي ظــّل فقــدان الثقــة وتبايــن المواقــف بشــأن إحيــاء االتفــاق النــووي، 
المفاوضــات  طاولــة  إلــى  تذهبــا  أن  وإيــران  المتحــدة  الواليــات  حاولــت 
ــز موقفهمــا التفاوضــي،  معزَّزتيــن بعــدٍد مــن أوراق الضغــط مــن أجــل تعزي
وفــي هــذا اإلطــار لــم يتخــلَّ جــو بايــدن عــن إرث العقوبــات الــذي تركــه دونالــد 
ترامــب، وفــرَض مزيــًدا مــن العقوبــات علــى إيــران، وكثَّــف مــن ضغوِطــه للحــّدِ 
ــات  ــب وجه ــن تقري ــاًل ع ــا، فض ــق عليه ــة والتضيي ــران اإلقليمي ــة إي ــن حرك م
ــة  ــران بإجراءاتهــا النووي ــران، فيمــا دفعــت إي النظــر عبــر األطلســي بشــأن إي
خطــوات كبيــرة لألمــام بعيــًدا عــن الرقابــة الدوليــة، واختبــرت بجديــة قدرتهــا 
علــى مواجهــة الضغــوط والتغلُّــب علــى العقوبــات، وتعزيــز عالقاتهــا إقليمًيــا 
ــات المتحــدة، وقــد أســهمت المنــاورة التــي  ــًدا عــن حلفــاء الوالي ــا بعي ودولًي
يقــوم بهــا الطرفــان فــي إضفــاء مزيــٍد مــن التعقيــد علــى مســار المفاوضــات، 
وتبايــٍن فــي وجهــات النظــر حــال حتــى نهايــة العــام 2021م عــن الوصــول إلــى 
ــا  ــة قضاي ــى بقي ــحَب إل ــا انس ــو م ــووي، وه ــاق الن ــاء االتف ــأن إحي ــويٍة بش تس

الخــالف األساســية بيــن الجانبيــن، والتــي يعــوُد بعضهــا إلــى عقــود.

أواًل: دبلوماسيٌة نشطة وضغوٌط متبادلة

اتَّجهــت إيــران إلــى خفــض التزاماتهــا النوويــة وفًقــا لقانــون اإلجــراءات 
العقوبــات. لمواجهــة  اإلســتراتيجية 

ــداًل  ــران ب ــاه إي ــية تج ــم والدبلوماس ــَة التفاه ــة سياس ــت اإلدارة األمريكي تبنَّ
ــع  ــل م ــدة للتعام ــتراتيجية جدي ــن إس ــك ضم ــة، وذل ــداء والمواجه ــن الع ع
طهــران، فــي إطــار إعــادة ترتيــب الواليــات المتحــدة ألولوياتهــا فــي الشــرق 

ــط. األوس

رغــم حــرص الواليــات المتحــدة علــى مســار الدبلوماســية لكنهــا حــذَّرت مــن 
اإلجــراءات التــي تتَّخذهــا إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي، ومــن مماطلتهــا 
ــتمر  ــن تس ــا ل ــات وأنه ــن المفاوض ــحاب م ــدَّدت باالنس ــا، وه ــدم جديته وع
ــدت  ــد مــن إجراءاتهــا النوويــة، وأكَّ لألبــد بينمــا تكســب طهــران الوقــت وتُصّعِ

علــى التزامهــا بعــدم امتــالك إيــران أســلحًة نوويــة.

فــي ظــل اطمئنــان إيــران بعــدم توجــه اإلدارة األمريكيــة للقيــام بعمــل 
هــا، حاولــت إيصــال رســالة إلــى إدارة بايــدن بــأن لديهــا القــدرة  عســكري ضدَّ
ــي  ــس ف ــت لي ــات، وأن الوق ــل العقوب ــي ظ ــول ف ــرة أط ــش لفت ــى العي عل
صالــح األمريكييــن، وأن أيَّ تأخيــر ســيمنحها فرصــًة لتحقيــق اختــراق نــووي.

01

02

03

04
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ثانًيا: مواجهٌة وردٌع متبادل على المستوى اإلقليمي

بشــأن  لعقــد مشــاورات متعــّدِدة  الجديــدة  اإليرانيــة  الحكومــة  تســعى 
تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتعــاون التجــاري، مــع إيجــاد بدائــل عمليــة 
للتبــادل المالــي، كمــا بحثــت إيــران مــع العديــد مــن الــدول خارطــة طريــق 
للتعــاون التجــاري ووضــع إســتراتيجية لتســديد الديــون مــن بينهــا اتفاقيــة 

ــلع.  لـــ »مقايضــة« النفــط بالّسِ

05

هــت الواليــات المتحــدة ضربــات  وجَّ
الميليشــيات  لمراكــز  عســكرية 
علــى  ا  ردًّ طهــران  مــن  المدعومــة 
علــى  الصاروخيــة  إيــران  هجمــات 
فــي  األمريكيــة  القــوات  تمركــزات 

والعــراق. ســوريا 

عســكريًة  ضغوًطــا  إيــران  مارســت 
وسياســية غيــر مباشــرة علــى الوجود 
العــراق، ســواًء مــن  األمريكــي فــي 
خــالل الهجمــات أو مطالــب الجهــات 
المحســوبة عليهــا بضــرورة رحيــل 

ــراق. ــن الع ــة ع ــوات األمريكي الق

عمليــات  العربــي  الخليــج  شــهد 
ة بيــن البحريــة األمريكيــة  تصعيــد عــدَّ
هــذه  وامتــدَّت  الثــوري،  والحــرس 

إلــى خليــج عمــان. المواجهــة 

حرمــت واشــنطن، إيــران مــن إيصــال 
للحوثييــن  العســكرية  مســاعداتها 

ــن ــي اليم ف

ــل  ــي حف ــزة« ف ــي غ ــطينية ف ــة الفلس ــمى بـــ »المقاوم ــا يس ــادة م ــتقبال ق اس
تنصيــب رئيســي، ولقاؤهــم بكبــار المســؤولين اإليرانييــن، والتأكيــد علــى تقديــم 
الدعــم للميليشــيات فــي إطــار محــور المقاومــة الــذي ستســتنُد إليــه الحكومــة 
ــتعداد  ــن االس ــث ع ــن الحدي ــم م ــى الرغ ــة عل ــاتها اإلقليمي ــي سياس ــدة ف الجدي

للحــوار مــع دول الجــوار.
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ثالثًا: التحرُّك في مسارات متضادة على الصعيد الدولي

اعتبــرت إدارة بايــدن أنَّ إعــادَة ترتيــب تحالفاتهــا فــي مواجهــة طهــران ســواًء 
مــع األطــراف األوروبيــة أو القــوى اإلقليميــة »ســيجعلها فــي موقــع أفضــل 

لمســاءلة إيــران«.

اســتطاعت الواليــات المتحــدة فــي عهــد بايــدن وفــي ظــل خروقــات إيــران 
النوويــة، جــذَب دعــم األطــراف األوروبيــة، فضــاًل عــن ذلك ضغطت واشــنطن 
ــن  ــران م ــان إي ــان لحرم ــمالية والياب ــا الش ــل كوري ــدول مث ــض ال ــى بع عل

أرصدتهــا الماليــة وعائــدات مبيعاتهــا النفطيــة.

بتنميــة وتعزيــز  اهتمــاُم طهــران  زاد  التقــارب عبــر األطلســي،  مقابــل 
ــم ال  ــا أنَّ العال ــة مضمونه ــا لرؤي ــي، وفًق ــر الغرب ــم غي ــع العال ــات م العالق
يقتصــُر علــى الغــرب، ومــن ثــم اتَّجهــت لتعزيــز سياســة »التوجــه شــرًقا«، 
ــن البلــدان  بمــا فــي ذلــك تطويــر العالقــة مــع الصيــن وروســيا، حيــث يؤّمِ

ــا. ــات فيين ــي مفاوض ــااًل ف ــًيا فعَّ ــًيا وسياس ــاًء دبلوماس ــران غط إلي
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رابًعا: النتائج واتجاهات العالقات
 األمريكية-اإليرانية في 2022م

ــك الطرفــان بالدبلوماســية  علــى الرغــم مــن فقدان الثقــة المتبــادل، يتمسَّ
ــق ذلــك مكاســب متبادلة.  كإطــار إلحيــاء االتفــاق النــووي، حيــث يحّقِ

ــق  ــة لتحقي ــة جوهري ــووي قضي ــاق الن ــاء االتف ــإن إحي ــران، ف ــبة إلي بالنس
ــًرا عــن ســابقه،  االســتقرار وتجنُّــب األزمــات، وال يختلــف نهــج رئيســي كثي
ال ســيما فيمــا يتعلــق بقبــول مبــدأ الدبلوماســية إلحيــاء االتفــاق النــووي 
باعتبــاره الخيــاَر األمثــل لمعالجــة األزمــات المتصاعــدة فــي الداخــل، 

ــة. ــة المتأزم ــران الخارجي ــة إي ــة سياس ومعالج

ــات  ــع التحدي ــل م ــى التعام ــه عل ــدرة حكومت ــر ق ــي أن يختب ــاول رئيس يح
ومحاولــة نســج شــبكة مــن العالقــات الخارجيــة ومــع دول الجــوار إلحبــاط 
العقوبــات األمريكيــة، وتفــادي الذهــاب لطاولــة المفاوضــات بأيــٍد فارغــة.
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إيران وأوروبا
تحظــى العالقــة األوروبية-اإليرانيــة باهتمــام بالــغ علــى المســتوى الدولــي كــون 
ــاق  ــي االتف ــاس ف ــوٌر أس ــا، مح ــا وبريطاني ــا وفرنس ــة، ألماني ــكا األوروبي التروي
ــة،  ــارة األوروبي ــح الق ــميون لمصال ــون الرس ــم الممثل ــران، وه ــع إي ــووي م الن

ــران.   ــة منهــا مــع إي الســيما االقتصادي

أواًل: حصيلة التجاذب حيال القضية النووية 

منــذ  األوروبيــة  األطــراف  أظهــرت 
ــى االتفــاق  ــة التشــاور للعــودة إل بداي
تضميــن  علــى  حرصهــا  النــووي، 
فــي  أولويــة  ذات  تعتبرهــا  ملفــات 
وهــي  إيــران،  مــع  التفــاوض  إطــار 
ــي،  ــي اإليران ــج الصاروخ ــف البرنام مل

اإلقليمــي. االســتقرار  وملــف 

فــي  تعــدُّ  إجــراءات  إيــران  اتَّخــذت 
مجملهــا خرًقــا لبنــود االتفــاق النــووي، 
وتطــال معــدالت تخصيبهــا لليورانيــوم 
ــا  ــن وقفه ــاًل ع ــى 60%، فض ــواًل إل وص
اإلضـافــــي  بالبـــــروتوكول  الــعـمـــل 
ممــا يعنــي الوقــف التــام لعمليــات 
الـتـفتـيـــش للمنشــــــآت النـوويـــــة 

الطوعيــة«. »اإلجــراءات  والمســماة 

وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة بدعــٍم 
أوروبــي كان لهــا مناوشــات متتابعــة 
الطرفيــن  عقــُد  أبرزهــا  إيــران،  مــع 
التفــاق يمتــُد لثالثــة أشــهر يقضــي 
الصالحيــات  بعــض  علــى  باإلبقــاء 
المناطــة بالوكالــة لمراقبــة األنشــطة 

النوويــة اإليرانيــة.

فصــل القــول فــي حيــز الملــف النــووي 
ــع  ــيِقا بدواف ــن س ــأن الطرفي ــي ب اإليران
التفــاوض وتــم عقــد  مختلفــة نحــَو 
ثمانــي مباحثــات نوويــة لــم تســفر عــن 
أي انفراجــة حقيقيــة تُعيــد األطــراف 
ــاق  ــود االتف ــزام ببن ــى االلت ــا إل جميعه

ــووي. الن
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ثانًيا: مسارات التناول األوروبي للقضية اإليرانية 

ــة  ــى سياس ــن إل ــران يرك ــاه إي ــي تج ــي األوروب ــي الخارج ــدن التعاط 1.  دي
العصــا والجــزرة، فنجــده يقــدم المســاعدات الصحيــة ويبــادر إلــى التعاون 
ــل مــن ضغوطــه فــي  مــع إيــران فــي حيــز مكافحــة جائحــة كورونــا، ويفّعِ
المجــاالت اإلنســانية كإدراجــه ثمانيــة مســؤولين إيرانييــن وثالثــة كيانــات 

حكوميــة إيرانيــة ضمــن قائمــة العقوبــات األوروبيــة.

ــا  ــدي حضوريـً ــه أسـ ــراني أســد الل ــاسي اإليـ 2.  شــكَّلت محاكمــة الدبلومـ
في بلجيـــكا حادثـــًة غـــير مســـبوقة مــن حيــــث أنهــــا األولى في االتحــاد 
األوروبي لمسؤول حكــــومي إيراني إزاَء قضايــــا متعلقــــة باإلرهــــاب منــذ 

انــدالع الثــــورة اإليرانيــة.

ًة، فهــو القاضــي  3.  محاكمــة حميــد نــوري ال تقــل عــن ســابقتها حــدَّ
الســابق فــي الســلطة القضائيــة اإليرانيــة والمتهــم بالمشــاركة فــي تنفيــذ 
إعدامــات الســجناء السياســيين 1988م، ولهــا دالالتهــا مــن حيــث أنهــا أول 

محاكمــة لمســؤول إيرانــي متهــم بارتــكاب »جرائــم ضــد اإلنســانية«.

4.  يتبيــن أنَّ النهــج األوروبــي فــي تعاطيــه مــع إيــران يقــف علــى ركيزتيــن؛ 
النــووي  التفــاوض  إلــى مســار  العــودِة  بغيــَة  الدبلوماســي  التحفيــز 
وممارســة الضغــوط أنّــى دعــت الحاجــة إليهــا، ال ســيما فــي مجــاالت 

حقــوق اإلنســان واإلرهــاب. 

ثالثًا: مواقف وتطلعات إيران من العالقة مع أوروبا 

ــا يتــراوح مــا بيــن التعريــض بتبعيــة القــارة  الخطــاب اإليرانــي تجــاه أوروب
لحليفهــا األطلســي الواليــات المتحــدة، ومــا بيــن اإلبقــاء علــى قنــوات 
ــام. ــار الت ــن االنهي ــا م ــع اقتصاده ــي تمن ــًة ك ــي مفتوح ــال السياس االتص

مســؤولين  علــى  أوروبــا  فــي  الواقعــة  المحاكمــات  إيــران  تســتهجن 
دبلوماســيين أو مســؤولين ســابقين فــي النظــام اإليرانــي، وأبــرز مواقفهــا 
كان احتجــاُج ســفارتها فــي بروكســل ضــد محاكمــة أســد اللــه أســدي 
بذريعــة انتهــاك القضــاء البلجيكــي للقانــون الدولــي واتفاقيــة فيينــا 1961م.
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ال تكــفُّ إيــران عــن التلويــح باتبــاع سياســة »االتجــاه شــرًقا« بغــرض إبــداء 
ــل  ــي ظ ــق ف ــد ال تتحقَّ ــة ق ــذه السياس ــم أنَّ ه ــرب، رغ ــراث بالغ ــدم االكت ع

ــة. ــات األمريكي ــتمرار العقوب اس

تســتغل إيــران ورقــة الالجئيــن األفغــان للضغــط علــى نظرائهــا األوروبييــن، 
ــع  ــع بالوض ــم أجم ــام العال ــوء اهتم ــي ض ــة ف ــازات تفاوضي ــب امتي ولكس

فــي أفغانســتان. 

ة الخطــاب اإليراني فــي جنبــات ردود الفعــل اإلعالمية  بالمجمــل تُظهــر حــدَّ
ــن  ــه م ــا تملُك ــا بم ــوط أوروب ــا لضغ ــي مقابلته ــيما ف ــية، ال س والدبلوماس

أوراق فــي حيــز االســتهجان الدبلوماســي.  

آفــاق العالقــة بيــن الجانبيــن األوروبــي واإليرانــي مشــروطة بمــآل 
المباحثــات النوويــة الجاريــة فــي فيينــا، ويحتمــُل أن تُفضــي تلــك 
ــة  ــية مبني ــة سياس ــارين؛ األول: انفراج ــن مس ــٍد م ــى واح ــات إل المباحث
علــى صيغــة مرِضيــة ألطــراف االتفــاق جميعهــم، واآلخــر: أن تبقــى 
ــم علــى األطــراف الغربيــة  مســارات التفــاوض بــذات التعقيــد ممــا يحتِّ

ــي. ــار الدبلوماس ــر المس ــرى غي ــاراٍت أخ ــة خي تجرب

ــات  ــع الوالي ــال رف ــي ح ــة ف ــب اقتصادي ــق مكاس ــا لتحقي ــع أوروب تتطلَّ
ــران ال  ــا، إال أنَّ طه ــران تدريجًي ــى إي ــة عل ــا المفروض ــدة عقوباته المتح
ــه مــن ثمــاٍر  ــو إلي ــا مــا تصب ــى تســليم أوروب ــدو شــديدَة الحــرص عل تب

اقتصاديــة.

مــن جهــة إيــران، يعتلــي ســلُم أولوياتهــا الحصــول علــى ضمانــات بعــدم 
انســحاب الواليــات المتحــدة مجــدًدا مــن االتفــاق، وعلــى رفــع العقوبــات 

ــة عليها.  المفروض

يســعى الجانــب الغربــي للوصــول إلــى تســوية مرضيــة خــالل أســابيع 
قليلــة وبأســرع وقــٍت ممكــن. 

رابًعا: انفراجٌة جزئيٌة مشروطة بإحياء االتفاق النووي 
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إيران والصين
علــى  انعــكاٌس  لهــا  كان  سياســية  تغييــراٍت  2021م  شــهد 

مســتوى  علــى  والصيــن،  إيــران  بيــن  العالقــات  تأطيــر 
المتحــدة  الواليــات  خــروج  أبرزهــا  والشــراكة،  التعــاون 

الناشــئة  االقتصاديــة  والتحديــات  أفغانســتان  مــن 
َّهــا اتجهــت  وتداعيــات جائحــة كورونــا، مــا ُيبــدي أن

كّلٍ نحــو مســاٍر تصاعــدي، ولكنَّــه يعتمــُد علــى تأثيــِر تقديــِر 
والدوليــة.  اإلقليميــة  والتفاعــالت  للشــؤون  منهمــا 

أواًل: الصين وراء إيران في خضّمِ االتفاق النووي

الدعم الصيني المباشر
01

ــؤولين  ــن المس ــاٌت بي ــدت مباحث ُعق
اإليرانييــن والصينييــن حــول االتفــاق 

النــووي.

اســتمرار  عــن  الصينــي  التغاضــي 
ــى  ــوم إل ــب اليوراني ــي تخصي ــران ف إي
مســتوياٍت عاليــة، وزيــادة عــدِد أجهــزة 

الطــرد المركــزي.

تخشــى الصيــن انعــكاَس تقييــد إيــران لنشــاطات المراقبين مــن الوكالــة الدولية 
ٍر للمــواد التــي تُســهم فــي بنــاِء قنبلــٍة  للطاقــة الذريــة عليهــا، وتصنيفهــا كمصــّدِ

نووية.

الصين ضمن »جبهة اإلجماع« حول االتفاق النووي
02

ــران والصيــن وروســيا عــن  أعلنــت إي
ــل إلــى »إجماٍع واســع« بشــأن  التوصُّ

االتفــاق النــووي.

أفــادت بعثــة الصيــن الدائمــة لألمــم 
المتحــدة بتشــديدها علــى تســوية 

ــة. ــة اإليراني ــة النووي القضي



73 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ثانًيا: خطوات تعميق التعاون بين إيران والصين

الوثيقة.. »متعّدِدة الطبقات«  01

عــت إيــران والصيــن علــى »وثيقــة  وقَّ
ــا 25  ته ــتراتيجي« ومدَّ ــاون اإلس التع

عاًمــا.

إليــران  االتفاقيــة  ــر  توّفِ أن  يمكــن 
مواجهــة  فــي  ا  سياســيًّ رصيــًدا 

األمريكــي.  الضغــط 

االنضمام إلى مربع القوة في »منظمة شنغهاي«  02

ــن  ــب الصي ــى جان ــاون، إل ــنغهاي« للتع ــة ش ــى »منظم ــران إل ــت إي انضم
والهنــد وروســيا، وهــي دوٌل نوويــة، كمــا تمتلــك الصيــن وروســيا حــقَّ 

النقــض )الفيتــو(. 

نهــا  ــِد مــن النفــوذ، مــع عــدم تمكُّ ــد المزي ــران الفرصــَة لتولي ــُم إي قــد تغتن
ــات. ــر العقوب ــن كس م

د الصين عبر »دبلوماسية الصحة« تمدُّ 03

احتفت إيران بالمساعدة الصينية في توفير لقاح كورونا.

ــية  ــران بـــ »دبلوماس ــى إي ــاٍح إل ــن للق ــَم الصي ــة تقدي ــوى دولي ــت ق وصف
اللقــاح«.

ثالثًا: الموقف الصيني من التحرُّكات األمريكية تجاه طهران 

إستراتيجية النفط
01

َّصت الصين ما يقُرب من 400 مليار دوالر في االستثمارات مع إيران.  خص

أعلنــت إيــران بــدء تشــغيل مينــاء جاســك، وتوســيع مطــار تشــابهار، مــا 
يســهُم فــي وصــول الصيــن إلــى آســيا الوســطى وأوروبــا فــي إطــار المشــروع 

ــق(. ــزام والطري ــادي )الح االقتص



74 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ظالل العقوبات على الصين 
02

فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى مؤسســاٍت وكيانــاٍت إيرانيــة، وعلــى 
ــٍة  ــاٍت تجاري ــة عالق ــن إقام ــدُّ م ــا يح ــيرة، مم ــرات المس ــران للطائ ــج إي برنام

وعســكرية للصيــن مــع إيــران.

انتقــدت الصيــن العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران، خصوًصــا التــي تدخــُل فيهــا 
الصيــن كطــرٍف ثالــث. 

رابًعا: تقاطعات العالقات اإليرانية – الصينية 
في الشرق األوسط

انعكاس عالقات المملكة العربية السعودية مع الصين على إيران

01

َّــر بعالقــات األخيــرة  أشــارت إيــران إلــى أنَّ عالقاتهــا مــع الصيــن تتأث
مــع الســعودية. 

انخفــض معــدل مبيعــات النفــط اإليرانــي إلــى الصيــن مقابــل نمــٍو 
كبيــٍر فــي حجــم مبيعــات النفــط الســعودي إلــى بكيــن.

الممر الصيني نحو أفغانستان 

02

تأمــُل الصيــن أن يخلــق الممــر االقتصــادي الصيني-الباكســتاني 
ــران.  ــق إي ــن طري ا ع ــيًّ ــا جيو-سياس ــوًذا اقتصاديًّ نف

ــى  ــان« إل ــُد »طالب ــَد تهدي ــن أن يمت ــا م ــن قلقه ــن ع ــرت الصي عبَّ
ــل مشــاريعها ويحــدُّ مــن  باكســتان وآســيا الوســطى، ممــا ُيعّطِ

نفوذهــا.
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التهديد الوشيك لعالقات الصين وإسرائيل

03

ــِح  ــر الواض ــن غي ــزال م ــن، ال ي ــع الصي ــرائيل م ــات إس ــًرا لعالق نظ
ــران.   ــع طه ــن م ــات بكي ــب إزاَء عالق ــل أبي ــل ت ــُة تعام إمكاني

تعمــُل إســرائيل علــى جعــل حوارهــا متَّســًقا مــع أولويــات واشــنطن 
ــق  ــى تطوي ــُه إل ــط، وتتَّج ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــُع ف ــي تتراج الت

الصيــن.

خامًسا: آفاق العالقات اإليرانية - الصينية

ــح أن يكــون مــن المشــاريع المشــتركة بيــن إيــران والصيــن  مــن المرجَّ
مشــاريٌع فــي مجــال الصناعــة النوويــة. 

تحقيــق أهــداف إيــران مــن عضويتهــا فــي »منظمــة شــنغهاي« 
وســعُي  العقوبــات،  أبرزهــا  مهمــة  لتحديــاٍت  تتعــرَّض  للتعــاون، 

الجيو-سياســية. مصالحهمــا  لتحقيــق  وبكيــن  موســكو 

إذا تــم إحيــاء االتفــاق النــووي، سيســمح لطهــران باســتئناف بيــع 
ــن. ــى الصي ــا إل ــتقلُّ حاجته ــا، وس ــا علنً نفطه

ســتكون إدارة العالقــات اإليرانيــة - الصينيــة صعبــًة فــي ظــّلِ تعــاون 
الصيــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وأفغانســتان، وإســرائيل. 

ــكرية،  ــة وعس ــة وتكنولوجي ــدراٍت اقتصادي ــراَن ق ــُن، إي ــتُمّلُِك الصي س
ُل صعوَدهــا كقــوٍة إقليميــة، مقابــَل تقديــم موطــئ قــدم لبكين  وتُســّهِ

دة. فــي الشــرق األوســط، ولكــن وفــق اعتبــاراٍت وعوامــل ُمحــدَّ
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إيران وروسيا
كان االنســحاب األمريكــي مــن المنطقــة والتطــورات الداخليــة فــي ســوريا 
ــن المجــاالت الرئيســية للتعــاون اإليراني-الروســي، ومــع  وأفغانســتان ِم
ــرًة فــي 2021م. يعكــس دعــم  ــك، ظلــت تفاعالتهمــا فــي القوقــاز متوت ذل
روســيا لعضويــة طهــران ومشــاركتها النشــطة فــي المنظمــات اإلقليميــة 
و»منظمــة   )SCO( شــنغهاي«  »منظمــة  مثــل  2021م،  فــي  الدوليــة 
والسياســية  االقتصاديــة  االعتبــارات   )ECO( االقتصــادي«  التعــاون 

ــن.  ــن البلدي ــة بي المتقارب

أواًل: العالقات السياسية 

 دعمــت روســيا، إيــران فــي برنامجهــا 
برفــع  مطالبهــا  وفــي  النــووي 

األمريكيــة. العقوبــات 

للحصــول  إيــران  روســيا،  ســاندت 
علــى عضويــٍة كاملــة فــي منظمــة 

للتعــاون. شــانغهاي«  »منظمــة 

01

موازيــن  فــي  التغيــرات  ظــل  فــي 
القــوى بعــد االنســحاب األمريكــي مــن 
وإيــران  روســيا  تســعى  المنطقــة، 
إلــى تعزيــز عالقاتهمــا اإلســتراتيجية، 
اتفاقيــة  توقيــع  طهــران  وتنــوي 

شــراكة إســتراتيجية مــع روســيا.

مخـاوفـهـــما  البلــدان  يتشــــــارك 
وشــكوكهما تُجــاه »طالبــان«؛ إذ دعــا 
حكومــة  تشــكيل  إلــى  البلديــن  كال 
ــة  ــان حماي ــاملة ويعتزم ــة ش أفغاني

نفوذهمــا فــي أفغانســتان.

ال يــزال البلــدان يهيمنــان علــى المشــهد الجيو-سياســي فــي ســوريا، ال ســيما أن 
مــه موســكو والدعــم  نظــام بشــار األســد يعتمــُد علــى الدعــم الجــوي الــذي تقّدِ
ـف للحــرس الثــوري اإليرانــي جنــوب وشــرق ســوريا، ومــن  العســكري المكثَـّ

ــي 2022م. ــوريا ف ــي س ــي ف ــاون اإليراني-الروس ــتمر التع ــح أن يس المرجَّ

نقاط االلتقاء في التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة 
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اتفاق التعاون الشامل طويل األمد 

نقاط االختالف بين روسيا وإيران وتبعاته

02

أرمينيــا  بيــن  التوتــرات  نــزع فتيــل  تلعــب روســيا دوًرا نشــًطا فــي 
وأذربيجــان، ولذلــك تحــاول موازنــَة عالقاتهــا بيــن تركيــا وأذربيجــان 

اإليرانيــة. المصالــح  يتقاطــع مــع  وإيــران وأرمينيــا، وهــذا 

يتنافــس البلــدان للحصــول علــى مزيٍد مــن العقود االقتصاديــة بمجاالت 
نــت الشــركات الروســية مــن الحصــول علــى  دة فــي ســوريا وتمكَّ متعــدَّ

عقــوٍد أكثــر مــن نظيرتهــا اإليرانيــة.  

ثانًيا: العالقات االقتصادية 

01

لتجديــد  وروســيا  إيــران  تســعى 
إيــران  بيــن  التعــاون  »اتفاقيــة 
التــي  األمــد  طويلــة  وروســيا« 
ُوِقَعــت قبــل 20 عاًما بيــن البلدين.

تنميــة  منظمــة  رئيــس  د  شــدَّ
التجــارة اإليرانيــة، علــى الحاجــة إلى 

إنشــاء اتحــاداِت تصديــر بيــن إيــران 
الثنائيــة  التجــارة  لتعزيــز  وروســيا 

بيــن البلديــن.

الشراكات ذات المنفعة المتبادلة 02

تبحث طهران إمكانيَة إنشاء »ممر جمركي أخضر« مع روسيا.

ــى  ــاف عل ــي االلتف ــكو ف ــران وموس ــن طه ــط بي ــاون النش ــاعد التع يس
العقوبــات األمريكيــة وإيصــال الســلع الحيويــة إلــى إيــران.

قامــت إيــران وروســيا بوضــع اللمســات األخيــرة علــى اتفاقيــات التعــاون 
فــي مجــال الطيــران المدنــي.

الشراكات ذات المنفعة المتبادلة
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التعاون في مجال الطاقة بين إيران وروسيا وآفاُقه المستقبلية 03

اتخــذت إيــران وروســيا عــدة خطــوات لتوســيع التعــاون والشــراكة بمجــال 
الطاقــة فــي 2021م.

اســتحوذت الشــركات الروســية والصينيــة علــى حصــة ضخمــة مــن حقــل 
غــاز )جالــوس( اإليرانــي، ويعتقــد بعــض المســؤولين الــروس أنَّ هــذه هــي 
ــة  ــوق الطاق ــى س ــع عل ــيطرة أوس ــن س ــكو لتأمي ــرة لموس ــوة األخي الخط

األوروبيــة. 

ــع  ــى وض ــران إل ــعى إي ــالد، تس ــي الب ــة ف ــاء المتفاقم ــة الكهرب ــط أزم وس
خطــة لمشــاريع طاقــة مشــتركة مــع شــركاء مثــل روســيا ألنهــا تفتقــُر إلــى 

ــا. ــاريع بمفرده ــذه المش ــل ه ــل مث ــة لتموي ــوارد المالي الم

ثالثًا: العالقات العسكرية 

التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا

01

أن  إلــى  تقاريــر  أشــارت 
إيــران  ســتزود  روســيا 
بقمــر اصطناعــي روســي، 
تجســس  قـمـــر  وهــــو 
متقــدم مــن شــأنه تعزيــز 
علــى  طهــران  قـــــــدرة 
مراقبــة وتتبــع األهــداف 
المحتملــة.  العســكرية 

مــن المرجــح أن تشــتري 
األســلحة  بعــض  إيــران 
فــي  الجديــدة  الروســية 
ال  المقبلــة،  الـسنــــوات 
ســيما أن طهــران تعتمــُد 
منــذ فتــرة طويلــة علــى 
روســيا فــي الحصــول على 
أســلحة وذخائــر عجــزت 

عــن إنتاجهــا محلًيــا.

أعـــــرب خــــبــــراء عــن 
مـخـــاوفـهــــم مـــن أن 
ــوَر  ــارك ص ــد تش ــران ق إي
مــع  الصناعــي  القمــر 
التابعــة  الميليشــيات 
لهــا في الشــرق األوســط.
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المناورة البحرية المشتركة بين روسيا وإيران

02

أجــرت إيــران وروســيا منــاورًة بحريــًة مشــتركة أُطلــق عليهــا اســم »حــزام 
األمــن البحــري اإليرانــي الروســي 2021« فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.

شــملت التدريبــات البحريــة المشــتركة، التــي تغطــي 17 ألــف كلــم، 
ــاذ.  ــات اإلنق ــدف، وعملي ــى اله ــب عل ــة، والتدري ــة متنوع ــات تكتيكي تدريب

رابعاً: تعاوٌن إستراتيجٌي متوقع ال يخلو من منافسة 

البلديــن  كال  أن  إلــى  2021م  فــي  اإليرانية-الروســية  العالقــات  1. تشــير 
سيســتمران فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة بينهمــا فــي 2022م. وقــد تواجــه 
إيــران منافســًة فــي مجــاالت معينــة مثــل الطاقــة فــي الســنوات المقبلــة، 
ال ســيما وأن طهــران حريصــٌة علــى التصديــر إلــى األســواق األوروبيــة، ومــع 
ذلــك، فــإن إيــران لــن تكــون قــادرًة علــى نقــل الغــاز إلــى أوروبــا ألن الخيــارات 

اإليرانيــة لنقــل الغــاز ســتكون باهظــَة الثمــن.

ــة وانخفــاض قيمــة العملــة اإليرانيــة بشــدة  ــات االقتصادي 2. أثَّــرت العقوب
علــى قــدرة إيــران علــى توســيع مواردهــا العســكرية وشــراء أســلحة جديــدة، 
ومــن المرجــح أن تتوجــه إيــران فــي الســنوات المقبلــة إلــى روســيا أو الصين 

لتوقيــع صفقــات أســلحة وزيــادة التعــاون الدفاعــي.

3. فــي حين أن لروســيا اعتبارات إســتراتيجية وراء ســعيها لتعميــق عالقاتها 
مــع إيــران، فقــد اســتجابت موســكو بحــذر للتغييــرات الجيو-سياســية 
ــع دول  ــراكاتها م ــوع ش ــح أن تن ــن المرج ــرى، وم ــة الكب ــة واإلقليمي العالمي
ــي  ــرائيل. ف ــران وإس ــن إي ــا بي ــوازن عالقاته ــي وت ــاون الخليج ــس التع مجل
2021م، زادت روســيا مــن تعاونهــا الدفاعــي مــع قــوى إقليميــة أخــرى مثــل 

الســعودية، ومــن المرجــح أن تســتمر فــي هــذا االتجــاه خــالل 2022م.

4. ســتعمل إيــران وروســيا مًعــا لوضع اللمســات األخيــرة على بنــود اتفاقية 
الشــراكة اإلســتراتيجية وتنويــع التعــاون فــي 2022م. كمــا ســتواصل تقديــم 
ــف مــن بعــض العقوبــات المفروضــة  الدعــم الدبلوماســي إليــران حتــى تُخّفِ

علــى طهــران وإحيــاء االتفــاق النــووي. 

5. مــن المرجــح أن تقــوم روســيا وإيــران بتحــركات أخــرى لترســيخ مناطــق 
نفوذهمــا فــي ســوريا وجنــوب القوقــاز فــي 2022م، ممــا ُيحــِدُث نقــاَط 

ــا. ــن تعاونه ــدُّ م ــع تح تقاط
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إيران وتركيا
الطرفيــن  بيــن  العالقــة  تســير 

ــي منــذ ســنين فــي مســار  التركــي واإليران
تحييــد الخــالف وإيجــاد المشــتركات، ومــن ثــّم 

التركيــز عليهــا؛ وذلــك ألن الخــالف األيديولوجــي عميــٌق جًدا 
ــتعصي  ــا تس ــرٍف منهم ــدى كّلِ ط ــا ل ــية العلي ــُل السياس والُمثُ

ــدام. ــن دون الص ــام م ــى الوئ عل

أواًل: تنافٌس مفٍض إلى الصدام في الساحة العراقية

فصائــٌل من الميليشــيات الشــيعية 
ــق  ــي المناط ــُر ف ــراق تنتش ــي الع ف
ــد أن  ــنجار بع ــاء س ــة بقض المحيط
شــاركت فــي معــارك تحريــره مــن 
ضــدَّ  إيــران  ثــارت  لــذا  »داعــش«، 
عمليــة »مخلــب النســر2« التركيــة، 
بيــن  اإلعالمــي  التراُشــق  وظهــر 
ســفراء البلديــن لــدى العــراق حيــال 

ــداد.  ــيادة بغ ــراق س اخت

التركــي، فــإن  الجانــب  نكايــًة فــي 
إيــران تدفع بالميليشــيات الشــيعية 
التابعــة لهــا فــي العــراق لالضطــالع 
بــاألدوار ذات الطابــع الصدامــي ضــد 
العــراق  ســاحة  تبقــى  لــذا  تركيــا، 
التركي-اإليرانــي،  للصــدام  مســرًحا 
التركيــة  الحكومــة  ســعي  بحكــم 
للقضــاء علــى فلــول حــزب العمــال 
الكــردي المتمركــز فــي المنطقــة.

ــرؤى  ــارض ال ــن تع ــٌم م ــراع ناج الص
فالرؤيــة  للبلديــن،  اإلســتراتيجية 
التركيــة ترُفــض تماًمــا تمركــز حــزب 
العــراق  شــمال  الكــردي  العمــال 
ــاث  ــذ عقــود وهــي تحــاول اجتث ومن
إلــى  تركــن  التــي  الحــزب  قــوى 
وعــورة التضاريــس الجبليــة شــمال 

كردســتان.

ــة  ــا أهمي ــنجار له ــال س ــة جب منطق
طهــران  لــدى  بالغــة  إســتراتيجية 
ــلس  ــور الس ــل العب ــا تمثِّ ــث أنه حي
للميليشــيات اإليرانيــة وإلمــدادات 
الســالح عبــر الحــدود مــع ســوريا؛ 
ــُل  ــي يحم ــل الترك ــي فالتدخ وبالتال
ــح  ــارخ للمصال ــٍد ص ــه تح ــي طيات ف

اإليرانيــة. 
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ثانًيا: القضية األفغانية ومعضلة تدفق الالجئين 

الحالــة األفغانية مــن القضايا الطارئة 
ــي  ــًى ف ــرًكا وملتق ــكَّلت معت ــي ش الت
بعــد  الطرفيــن  لمصالــح  واحــد  آٍن 
االنســحاب األمريكــي من أفغانســتان 

ــل. ــى كاب ــان« عل ــيطرة »طالب وس

إشــكالية الالجئيــن هاجــٌس سياســي 
ــه، كــون األوضــاع  ــر أوان ــي فــي غي يأت
البلديــن تعــُج  االجتماعيــة فــي كال 
بالعوائــق جــرَّاء تفشــي كورونــا وتعثــر 

ــم. اقتصاداته

المضــاِر  تحويــَل  الجارتــان  تحــاول 
القضيــة  عــن  إقليمًيــا  الناجمــة 
ــية  ــبات سياس ــى مكتس ــة إل األفغاني
المســتوى  علــى  ودبلوماســية 
بورقــة  يلــّوِح  فكالهمــا  الدولــي، 
القــوى  ضــد  األفغــان  الالجئيــن 
امتيــازاٍت  اكتســاب  بغيــَة  الغربيــة 

مســتقبلية. أو  راهنــة 

ط كال الطرفيــن ممــا ســتُفضي  يتحــوَّ
التــي  السياســية  الفراغــات  إليــه 
الواليــات  انســحاُب  ســُيخّلِفها 
وبــذات  المنطقــة،  مــن  المتحــدة 
القــدر تتســابق كلتاهمــا علــى مــد 
النفــوذ السياســي وضمانــة اإلبقــاء 
بالمتنفذيــن  جيــدة  عالقــات  علــى 
ــتان.  ــي أفغانس ــي ف ــرار السياس بالق
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ثالثًا: تفاقم التوتر حيال الملف األذربيجاني 

تتزايــد أهميــة الســاحة األذربيجانيــة عاًما بعد عام، ال ســيما إثــر االنتصارات 
قتهــا أذربيجــان ضــدَّ عدوهــا القومــي أرمينيــا واســتعادتها ألراٍض  التــي حقَّ

شاســعة فــي إقليــم ناغورنــي كاربــاخ بمســاعدة حليفهــا التركــي.

ــام  ــا ق ــي 2021م، عندم ــدت ف ــان تزاي ــاحة أذربيج ــي س ــر ف ــدالت التوت مع
ــع  ــدود م ــارف الح ــى مش ــكرية عل ــاورة عس ــي بمن ــوري اإليران ــرس الث الح
أذربيجــان، معلــاًل ذلــك التحــرك بتواطــئ أذربيجــان مــع إســرائيل ووجــود 
ــي  ــن القوم ــّدِد األم ــا يه ــة؛ مم ــي األذربيجاني ــى األراض ــرة عل ــوات األخي ق

ــي. اإليران

كانــت الشــرارة التــي أشــعلت الحنــَق اإليرانــي متمثلــًة فــي فــرض الرســوم 
الجمركيــة علــى الشــاحنات اإليرانيــة المتجهــة إلــى أرمينيــا عبــر األراضــي 

المســتعادة حديثـًـا مــن قبــل أذربيجــان.
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ــان  ــي أذربيج ــتانية ف ــة والباكس ــي األدوار التركي ــن تنام ــران م ــوف إي تتخ
ــل  ــن قب ــر قزوي ــي بح ــكرية ف ــاورات عس ــالث بمن ــدول الث ــت ال ــث قام حي

ــة«. ــوة الثالث ــمى »األخ ــا مس ــت عليه ــران، أطلق ــاورة إي من

إنجــازات الدولــة األذربيجانيــة وازدهارهــا يجعــل منهــا نموذًجــا تتطلــع إليه 
الجاليــة األذريــة فــي الداخــل اإليرانــي، ممــا يهــدد األمــن القومــي اإليراني. 

يتنامــى الوجــود التركــي فــي أذربيجــان محقًقــا لنفســه مكاســَب سياســية 
واقتصاديــة متعــددة أهمهــا الوصــول إلــى بحــر قزويــن، واغتنــام الفــرص 
االســتثمارية، وتحصيــل منافــع سياســات الطاقــة بكونهــا معبــًرا أساســًيا 

للغــاز الطبيعــي والنفــط األذربيجانــي. 

رابًعا: مستقبل العالقة.. 
مساٌر وسطي بين الصدام المباشر والوئام التام 

1.   فــي مســتوى العالقــة البينيــة مــا فتــأ الطرفــان يشــددان علــى قضايا 
التعــاون فــي مجــاالت األمــن الحــدودي والحــرب علــى اإلرهاب.

ــوم،  ــس محم ــي تناف ــان ف ــل الجارت ــي، تدخ ــتوى اإلقليم ــى المس 2.  عل
ــتان.  ــوريا أو أفغانس ــان أو س ــراق أو أذربيج ــي الع ــواًء ف س

ــرات  ــي، يتعامــل كلٌّ مــن الطرفيــن مــع متغي ــى المســتوى الدول 3.  عل
ــدة. ــة الجدي ــات اإلدارة األمريكي ــا توجه ــة، وأبرزه ــاحة الدولي الس

ــح أن تأخــذ العالقــة بيــن الطرفيــن مســاًرا وســًطا بيــن الصــدام  4.  يرجَّ
المباشــر والوئــام التــام، مــع تقلبــات معتبــرة قــد تلقــي بظاللهــا علــى 

الــود والتقــارب الــذي شــهدته األعــوام األربعــة الماضيــة. 

ــى  ــوري، عل ــف الس ــي المل ــد ف ــن جدي ــذب م ــد والج ــر الش ــد يظه 5.  ق
فتــرات متقطعــة بيــن التوتــر والتهدئــة، مــع تفعيــل الطــرف األمريكــي 

ألدواره العســكرية علــى األرض.

االقتصاديــة  العالقــات  ثمــار  قطــف  علــى  الطرفــان  ســيحرص    .6
إيــران،  عــن  األمريكيــة  العقوبــات  رُفعــت  إن  التجاريــة  والتبــادالت 
ــد الخــالف مــا اســتطاعا وتعظيــم مســائل التعــاون  وســيحاوالن تحيي

والحدوديــة.   األمنيــة  المجــاالت  فــي 
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إيران وأفغانستان
ــة بعد تولــي »طالبان«  شــهدت الســاحة األفغانيــة فــي 2021م، متغيــرات مهمَّ
مقاليــد الحكــم فــي أفغانســتان، مــا انعكــس ذلــك علــى العالقــات اإليرانيــة-

األفغانيــة، التــي غلــب عليهــا محاولــة التهدئــة واالحتــواء مــن الجانبيــن. 

أواًل: مسار العالقات اإليرانية-األفغانية

عْقُد االجتماعات التشاورية بين »طالبان« وإيران قبل االنسحاب األمريكي 
01

دعوات رسمية إيرانية لقيادات »طالبان«.

إجراء الحوارات واالجتماعات التنسيقية مع المسؤولين اإليرانيين.

ل المشهد بعد االنسحاب األمريكي  تبدُّ
02

سيــــاسـيــــة  لـغـــة 
إيجابيــة إيرانيــة تجــاه 

»طالبــان«.

خفــوُت األيديولوجيــا 
المتشــّدِدة بيــن إيران 

ــان«. و»طالب

ــة  ــو سياس ــل نح المي
ــة. ــواء والتهدئ االحت
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ثانًيا: الُفرص والتحديات اإليرانية بعد عودة »طالبان«

الفرص
01

المــــخاوف  تقـــلُّص 
ــدات  ــة والتهدي اإليراني
مــن الوجــود األمريكي 

ــتان. ــي أفغانس ف

االنســــحاب  اســتغالل 
للتــرويـــج  األمـريـكـــي 
لمــا تعتبــره »انتصــاًرا 
لسياســاتها  سياســًيا« 
لواشــنطن.  المناكفــة 

توظيــف المشــتركات 
العــرقيـــة والـــدينية 
لصالــح  والثــقافيـــة 
أجنـــــداتها  تـنـفـيـــذ 

المختلفــة.

التحديات 
02

ُيمثــل وجــود المنافســين اإلقليميــن والدولييــن، أهــم التحديــات اإليرانيــة 
بأفغانستان.

ــد  ــتان بع ــي أفغانس ــش« ف ــاط »داع ــع نش ــة توس ــن إمكاني ــوف م التخ
ــران. ــى إي ــره إل ــداد تأثي ــي وامت ــحاب األمريك االنس

التداعيــات األمنيــة واالقتصاديــة التــي تحملهــا قضيــة الالجئيــن األفغــان 
وتزايــد تدفقهــم عبــر الحــدود اإليرانية-األفغانيــة. 

ثالثًا: شكوٌك متبادلة ورغبٌة إيرانية في إعادة 
التموضع وبناء النفوذ

1. تســخير طهــران ألدواتهــا المتعددة باالعتماد على الُمشــتركات 
العرقيــة والدينيــة والتقارب مع األطــراف الفاعلة. 

2. توســع نشــاطات إيــران الداخليــة بتســخير قوتهــا الناعمــة فــي 
الداخــل األفغانــي عبــر المؤسســات اإلعالميــة واإلغاثيــة.

هــم فــي تشــكيل ميليشــيات  3. اســتغالل مســألة الالجئيــن لضّمِ
داخــل أفغانســتان وإعــادة ســيناريو تأســيس »لــواء فاطميون«.

الشــيعة  باســتهداف  األفغانــي  الداخلــي  االســتقرار  4. ضــرب 
ع بضــرورة إنشــاء قــوات مقاومــة تدافــع عنهــم.   األفغــان والتــذرُّ
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إيران وباكستان
ــا  ــلحة نووًي ــنية المس ــة الس ــة ذات األغلبي ــتان الدول ــبت باكس اكتس
والمنحــازة تقليدًيــا إلــى دول الخليــج، أهميــًة كبيــرًة إليران فــي 2021م، 
وعملــت طهــران علــى تحســين عالقاتهــا مــع إســالم أباد فــي المجاالت 
عالقاتهــا  تعزيــز  بصــدد  وهــي  واإلســتراتيجية،  الجيو-سياســية 
ــى  ــتان، إل ــى أفغانس ــان« عل ــتيالء »طالب ــع اس ــد دف ــة، وق االقتصادي
زيــادة التفاعــالت اإليرانيــة الدبلوماســية مــع باكســتان، حيــث لديهمــا 

ــذي مزَّقتــه الحــرب.   ــة مــع جارهمــا المشــترك ال ــح متضارب مصال

أواًل: التجارة والمقايضة والتهريب

01

02

03

لجنتهمــا  اجتمــاع  خــالل  تجاريــة  مقايضــة  اتفاقيــة  البلــدان  وّقــع 
طهــران. فــي  المشــتركة  االقتصاديــة 

تطمــح كلٌّ مــن باكســتان وإيــران إلــى زيــادة حجــم تجــارة المقايضــة بيــن 
البلديــن إلــى 5 مليــارات دوالر بحلــول 2023م.

ــتكمال  ــي اس ــة وه ــران االقتصادي ــة إي ــرى لخط ــة أخ ــة ملح ــاك قضي هن
ــب  ــذي وبحس ــتان، وال ــران وباكس ــن إي ــاز بي ــب الغ ــط أنابي ــغيل خ وتش
ــزال  ــول 2024م. وال ت ــه بحل ــب تفعيل ــي 2019م يج ــة ف ــة الثنائي االتفاقي
إســالم أبــاد متــرددًة بســبب رســوم الغــاز المرتفعة التــي تفرضهــا طهران. 

تعتمــد مقاطعــة بلوشســتان بأكملهــا تقريًبا واألجــزاء المكتظة بالســكان 
ــلع  ــى الس ــًدا عل ــاًدا متزاي ــة اعتم ــزاء الجنوبي ــيما األج ــند وال س ــي الس ف
المهربــة مــن إيــران، بمــا فــي ذلــك المنتجــات البتروليــة ومنتجــات األلبان 

وزيــت الطهــي.

ــن  ــة م ــغ ضخم ــل مبال ــن تحوي ــوداء م ــوق الس ــر الس ــران عب ــت إي ن تمكَّ
ــوم  ــا تق ــورة فيم ــا المحظ ــن التكنولوجي ــع م ــة وقط ــدوالرات األمريكي ال
ــة حركــة المعــدات التكنولوجيــة المحظــورة  تلــك األســواق بضمــان حري

ــة. ــل المرتزق ونق

04

05

06
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ثانًيا: شراكة إستراتيجية متذبذبة

تــبـــــادل زيـــــارات 
علــى  عســكـريــــة 
مســتوًى عــاٍل بيــن 
البلديــن، واالتفــاق 
تــنــفـيـــــذ  عــــلى 
منــاوراٍت مشــتركة.

علــى الرغــم مــن اإليجابيــة 
الدبلوماســية التي ســادت 
إال  العســكرية،  العالقــات 
ــن  ــت ع ــد أعرب ــران ق أن إي
ــذي  ــدور ال ــن ال ــا م غضبه
فــي  باكســتان  لعبتــه 
ــى  ــان« عل اســتيالء »طالب

كابــول وبانجشــير.

تـــــزال مـــــسألة  ال 
ل  ــّكِ ــتان تُش أفغانس
نـقـــطــــَة صـــــداٍم 
مـحــتــمـلـــة فــــي 
ــران  ــن إي ــة بي العالق

وباكســتان.

ثالثًا: جماعات الضغط الشيعية

التواصــل  منصــات  إيــران  تســتغل 
االجتماعــي المفتوحــة فــي باكســتان، 
حــث يتــم الترويــج للســرد اإليرانــي 
طهــران  أن  كمــا  متناميــة،  بقــوٍة 
اإللكترونيــة  حســاباتها  تســتغل 
إليصــال رســائل معينــة مــن خــالل 
اســتخدام الحســابات كثيــرة التــداول.

ــت فــي  الحمــالت فــي فضــاء اإلنترن
منظمــة  بقيــادة  تتــم  باكســتان 
وهــي  الطالبيــة«  »اإلماميــة 
منظمــة طالبية شــيعية باكســتانية 
لهــا وتديرهــا المكاتــب الثقافيــة  تمّوِ

اإليرانيــة فــي إســالم أبــاد.

يبــدو أن العالقــة اإليرانية-الباكســتانية فــي 2021م قــد تمحــورت أكثــر حــول 
رغبــة طهــران فــي تقويــض عالقــات إســالم أبــاد مــع حلفائهــا فــي الخليــج.

علــى الرغــم مــن أن عــدَد مرتزقــة »زينبيون« في ســوريا قــد انخفــض انخفاًضا 
كبيــًرا، إال أن تدريباتهــم وتحركاتهــم بين باكســتان والهند مازالت ُمســتمرة.

تُعــد أنشــطة إيــران فــي الفضــاء اإللكترونــي أو فــي وســائل التواصــل 
االجتماعــي مثــار قلــٍق بالــغ لــدى المجتمــع اإلســتراتيجي الباكســتاني، ولكــن 
يبــدو أن الحكومــة ومعظــم أحــزاب المعارضــة غيــر مدركــة لســيطرة إيــران 

ــتراتيجية. ــة واإلس ــية واالجتماعي ــا السياس ــى القضاي ــة عل المنهجي

ل مصيــر االتفــاق النــووي اإليرانــي والوضــع المتقّلِــب فــي أفغانســتان  يشــّكِ
عامليــن رئيســيين مــن المقــرَّر أن يؤثـِّـرا على العالقــات الباكســتانية-اإليرانية 

فــي 2022م.

رابًعا: آفاق العالقات اإليرانية-الباكستانية في 2022م 
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إيران وأذربيجان
اتّســمت العالقــات بيــن إيــران وأذربيجــان بالتوتــر العالــي، وهناك ثالثــة عوامل 
ــاوف  ــة، والمخ ــرات الحدودي ــي: التوت ــة ه ــات الثنائي ــي العالق ــًرا ف ــرّت كثي أث
ــزاٌع حــدودٌي  ــه ال يوجــد ن العرقية/الطائفيــة، واالقتصــاد الجغرافــي، ورغــم أن
ــذ  ــا من ــة ظــلَّ مرتفًع ــرات الحدودي ــن إال أن مســتوى التوت مباشــر بيــن البلدي

ســقوط إقليــم ناجورنــو قــره بــاغ.

أواًل: التوترات الحدودية

ــول  ــى ط ــكرية عل ــه العس ــر مناورات ــي أكب ــوري اإليران ــرس الث ــق الح أطل
ــر«،  ــو خيب ــم »فاتح ــت اس ــر تح ــن أكتوب ــي األول م ــمالية ف ــدوده الش ح
بمشــاركة آالف الجنــود وأرتــال الدبابــات والمركبات المســلحة وتشــكيالت 
متعــّدِدة  والمروحيــات  الحربيــة  المروحيــات  وعشــرات  المدفعيــة 

ــراض. األغ

نشــرت إيــران أيًضــا مجموعــًة مختلفــة مــن منظومــات الدفــاع الجــوي 
والطائــرات المســيرة، وقامــت الطائــرات المقاتلــة اإليرانيــة بطلعــاٍت 

ــة. ــة واعتراضي ــراٍت هجومي ــة بطائ جوي

فــي خضــم التوتــرات، نُقــل عــن رئيــس أركان القــوات المســلحة اإليرانيــة 
ــه: إن »الحــرس الثــوري اإليرانــي ســيهاجم أذربيجــان  محمــد باقــري قول

بأربعــة آالف صــاروخ، مّمــا ســيدمر باكــو بالكامــل«.

أجــرت أذربيجــان وتركيــا مناوراٍت عســكرية مشــتركة تحت اســم »اإلخوان 
الراســخون 2021« فــي منطقــة ناخيتشــيفان، وفــي هــذه المنــاورات 
شــاركت قــوات المشــاة اآلليــة والقــوات الخاصــة وقــوات الدفــاع الجــوي 

ومنظومــات جّويــة فــي المنطقــة بيــن أرمينيــا وإيــران.

العالقــات العســكرية الوثيقــة بيــن باكــو وتــل أبيــب تمثّــل مصــدَر قلــٍق 
إليــران

معظم ما تملُكه أذربيجان من عتاٍد عسكري يأتي من إسرائيل.
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ثانًيا: العرق والدين والوطنية

ــة  ــة األذري ــة التركي ــدُد األقلي ــغ ع يبل
مليــون   15 مــن  أكثــر  إيــران  فــي 
لون وتــًرا حساًســا  نســمة، ويشــّكِ

اإليرانــي. للنظــام 

إيــران  فــي  أقليــة  أكبــر  دعــت 
باســتمرار إلــى إدراج اللغــة األذريــة-

المــدارس. فــي  التركيــة 

لمنــع أي تدخل من جانــب أذربيجان 
أو القــوى المنافســة األخــرى فــي 
إيــران مــن خــالل األقليــة األذريــة-
التركيــة، تحــاول إيــران إيجــاد حلــول 
لتحقيــق هــذا الهــدف، أحــد هــذه 
لميليشــيات  إنشــاءها  الخيــارات 
»حســينيون« علــى غــرار الحشــد 

الشــعبي أو »لــواء فاطميــون«.

فــي  الشــيعية  المســاجد  تشــكل 
أذربيجــان الدعامــة األساســية لقــوة 
إيــران الناعمــة هنــاك إلــى جانــب 
ار األضرحــة األذربيجانييــن، وقــد  زوَّ
2021م  أكتوبــر  فــي  باكــو  أغلقــت 
مســجًدا ومكتًبــا يديُرهمــا ممثــل 

المرشــد هنــاك.

ثالثًا: االقتصاد الجغرافي

تســبَّب اعتقــال ســائقي شــاحنات إيرانيــة عبــرت األراضــي األذريــة دون 
ترخيــص، فــي أزمــٍة دبلوماســيٍة كبيــرة بيــن الجارتيــن، وســرعان مــا اُتّخــذت 
ــم رّدت  ــران ث ــك إي ــادرت بذل ــكري، إذ ب ــار العس ــًة لالنتش ــة ذريع ــذه األزم ه

ــوة. ــس الخط ــريًعا بنف ــان س أذربيج

تلتمــس إيــران تعــاوَن أذربيجــان لتنفيــذ ممــر الشــمال-الجنوب الــذي 
يربطهــا بأوروبــا، فيمــا تأمــل باكــو بــأن تكــون شــريًكا موثوًقــا لــدول أوروبــا 

ــر الطاقــة. فــي تصدي

تعتمــد تحالفــات إيــران اإلســتراتيجية علــى روســيا والصيــن، فيمــا تضغــط 
باكــو فــي ســبيل إيجــاد تعــاون أوثــق مــع »حلــف الناتــو« وتركيــا وإســرائيل. 

فــي حــال إحيــاء االتفــاق النــووي، ســيزيد إنفــاق إيــران علــى القواعــد 
العســكرية فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة وستتوســُع عالقاتهــا مــع 

أرمينيــا.
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قــد تــؤدي االرتباطــات العرقيــة ومصــادر الطاقــة وأحــداث الماضــي المريــرة 
إلــى صعــود التوتــرات مــن جديــد بيــن إيــران وأذربيجــان، وقــد يكــون جنــوب 
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــرائيلي-اإليراني ف ــراع اإلس ــي للص ــرح التال ــاز المس القوق

العقوبــات.

رابًعا: االتجاهات المتبادلة لتهدئة التوتُّرات

ــا  1. علــى الرغــم مــن عــدم تســوية الخــالف، فــإنَّ أرميني
التطبيــع  مــن  شــيٍء  إلــى  ســيعمدان  وأذربيجــان 
والتعايــش الِســلمي، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إحــراز تقــدٍم 
فــي ممــر الشــمال-الجنوب، وإلــى تّحســن العالقــة بيــن 
إيــران وأذربيجــان، إذ أدركــت طهــران حقيقــَة أنَّ العالقات 
إســتراتيجية  طبيعــة  ذات  وباكــو،  أبيــب  تــل  بيــن 

واقتصاديــة.  وتكنولوجيــة 

2. نظــًرا للعقوبــات الصارمــة علــى إيــران وخالفاتهــا مــع 
جيرانهــا، فــإن طهــران ال تســتطيع إشــعال جبهــة صــراٍع 

جديــدة.

ــج أذربيجــان الحماســَة  ــح أن تؤّجِ 3. مــن غيــر المرجَّ
الِعرقيــة القوميــة فــي المحافظــات الشــمالية الغربيــة 

ــران.   إلي
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الخاتمة: نحو أي أفق نسير؟
ــح  ــدو مالم ــي 2021م، تب ــت ف ــي حدث ــرى الت ــات الكب ــداث والصدم ــًة لألح نتيج
ــور  ــي الظه ــدأت ف ــي ب ــرات، الت ــًة بالمتغي ــي 2022م، مليئ ــام الحال ــهد الع مش
ــات المتحــدة  ــة العــام. حيــث تســتمر المنافســة الشرســة بيــن الوالي مــع بداي
النفــوذ والتأثيــر خاصــًة فــي منطقــة المحيطيــن  والصيــن علــى مناطــق 
الهنــدي والهــادئ، وفــي الشــرق األوســط، ممــا ينعكــس علــى الــدول الحليفــة 

ــق.  ــك المناط ــي تل ــن ف ــكال الجانبي ل

أواًل: أبرز التحوالت السياسية الدولية في 2021م 

إعــالن أمريكي-أســترالي-بريطاني عــن تحالــف »أوكــوس« األمنــي لمواجهــة 
النفــوذ الصينــي فــي شــرق آســيا، والتســبب بصــدع فــي التحالــف الغربــي.

العالقــات علــى جانبــي األطلســي بيــن الواليــات المتحــدة وحليفهــا األوروبــي 
لــم تُعــد تتطابــق كلًيــا. فاألوروبيــون ال يتفقــون مــع النظــرة األمريكيــة 

ــن. ــاه الصي ــة تج التصعيدي

اســتمرار النقاشــات حــول مســتقبل حلــف األطلســي )الناتــو(، والمهــام التي 
ســتُناط بــه فــي ظــل اختــالف مــدركات التهديــد بيــن أعضــاء »الناتــو«.

ــد  ــد تعقُّ ــل تزاي ــي ظ ــو« ف ــف »النات ــات حل ــة لخدم ــا بحاج ــتبقى أوروب س
العالقــات األوروبيــة مــع روســيا والتحديــات الناشــئة نتيجــًة للتطــورات فــي 
ــية  ــار روس ــن أخط ــذا م ــه كل ه ــا يمثل ــان، وم ــيا والبلق ــا وبيالروس أوكراني

ــا.  ــدول أوروب ــرقية ل ــدود الش ــى الح ــة عل محتمل

ــًة  ــط، خاص ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــى ف ــوى العظم ــاركة الق ــد مش تصاع
اإلصــرار الروســي علــى أن يكــون العًبــا أساســًيا في هــذه المنطقــة الملتهبة.

ــا  ــة ومبيعاته ــة والتجاري ــا االقتصادي ــز عالقاته ــى تعزي ــن عل ــرص الصي ح
العســكرية، مــع دول اإلقليــم، وخاصــًة الــدول الخليجيــة، لدعــم نجــاح 

مشــروع الحــزام والطريــق، ُيقلــق الجانــب األمريكــي. 

متغيــرات البيئــة الدوليــة، واالنكفــاء األمريكــي، يرســخان قناعــات لــدى دول 
ــب  ــاَر المناس ــد الخي ــم يُع ــي ل ــب األمريك ــي الجان ــوَق ف ــأن الوث ــة ب المنطق
لمرحلــة يعــاُد فيهــا تشــكيل النظــام الدولــي وفــق حقائــق ومعطيــات 

ــدة. جدي
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ثانًيا: أبرز التحوالت االقتصادية في 2021م 

وتوقعات المستقبل 

زيــادة تكاليــف النقــل واللوجســتيات، وينعكــس ذلــك علــى ارتفــاع األســعار 
ــا، واســتمرار تباطــؤ النمــو االقتصــادي مجــدًدا مــع ارتفــاٍع فــي ديــون  عالميًّ

الــدول، نتيجــًة لتبعــات جائحــة كورونــا. 

ــرات  ــي مؤش ــا ف ــنًا تدريجيًّ ــي تحس ــام الحال ــهد الع ــل أن يش ــن المحتم م
بعــض  لــدى  أســرع  بشــكٍل  ذلــك  يالحــظ  وربمــا  العالمــي،  االقتصــاد 
ــك  ــدة، وكذل ــات المتح ــن والوالي ــة كالصي ــالت الصناعي ــادات والتكت االقتص

بعــض الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز.

مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب العالمــي علــى النفــط والغــاز نتيجــَة عــودِة 
دورة اإلنتــاج العالمــي.
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مالمــح تالشــي تأثيــرات تبعــات مــا يعــرف بـــ »الربيــع العربــي« فــي معظــم 
دول المنطقــة.

المســلحة،  والحــركات  اإلســالمية  السياســة  األحــزاب  فعاليــة  انحســار 
وانكشــافها أمــام جمهورهــا مــن حيــث ضعــف مقارباتهــا االقتصاديــة 
والتنمويــة واالجتماعيــة، وفشــلها فــي تبنــي خطــاب دينّي وســطي ومعتدل 
متعايــش مــع اآلخــر، ممــا أضعــَف مــن جاذبيتهــا ومــن حواضنها الشــعبية.

ــرص  ــن الف ــزِّز م ــي تع ــتراتيجيات الت ــي اإلس ــة لتبنّ ــدول الخليجي ــعى ال تس
والمكاســب، فــي ظــل اســتمرار الطلــب العالمــي علــى النِّفــط والغــاز 

الطبيعــي فــي 2022م، ممــا يجنبهــا التقلبــات المفاجئــة.
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ثالثًا: أبرز التحوالت السياسية 

في منطقة الشرق األوسط
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رابًعا: أبرز التحوالت في المشهد اإليراني

 الوضع الداخلي اإليراني:01

ــف 	  ــول المل ــرى ح ــدول الكب ــع ال ــاق م ــى اتف ــل إل ــزال التوص  ال ي
الوحيــد للنظــام اإليرانــي للخــروج مــن  الخيــار  النــووي، هــو 
التدهــور المســتمر للوضــع االقتصــادي، والوفــاء بالوعــود أمــام 
الشــعب، برغــم تغيــر الحكومــة إلــى حكومــة الطيــف الواحــد 

»المتشــددين«.

الوضــع االجتماعــي يســير في تراجع مســتمر نتيجــًة للضغوطات 	 
والتدهــور المتواصــل فــي الوضــع االقتصــادي، وهــو مــا ســيزيد 
فــي الفجــوة بيــن طبقــة األغنيــاء والفقــراء ويزيــد من االرتفــاع في 

معــدالت الفقــر والمخاطــر االجتماعيــة كالطــالق والمخدرات.

ــة 	  ــي حال ــة ف ــوات اإليراني ــتمر الق ــكري، تس ــد العس ــى الصعي عل
تأهــب نتيجــًة لبــروز عــدٍد مــن التحديــات األمنيــة ال ســيما علــى 

ــان. ــع أذربيج ــة م ــدود اإليراني الح

فــي حــال اســتمرار العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى 	 
إيــران، يتوقــع أن تســتمر إيــران فــي تحركاتهــا البحريــة التــي 
ــة  ــى إعاق ــدرة عل ــات الق ــى إثب ــة إل ــرب والرامي ــاوف الغ ــر مخ تثي
ــاط  ــزداد النش ــع أن ي ــن المتوق ــه م ــا أن ــي، كم ــاد العالم االقتص
اإليرانــي فــي اختبــار المزيــد مــن الصواريــخ واألنظمــة الفضائيــة، 
وتكريــس  األنشــطة،  عــن هــذه  الدولــي  التغاضــي  فــي ظــل 

اهتمامــه بالملــف النــووي.

السياسات اإليرانية تجاه الدول العربية:02

 التــزال تتأثــر بعامــل أساســي هــو عــدم رغبــة طهــران فــي 	 
ــع  ــرى أن التراج ــي ت ــم، والت ــي اإلقلي ــباتها ف ــن مكتس ــي ع التخل
عنهــا يفضــي إلــى انكشــاف النظــام أمــام شــعبه فــي مشــاريعه 
ــي  ــود ف ــى الصم ــا عل ــران أيًض ــدرة طه ــن ق ــد م ــرة، ويح الخاس

مفاوضــات الملــف النــووي.
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يتوقــع أن يشــهد 2022م اســتمرار الدعــم اإليرانــي للميليشــيات 	 
ــة  ــدرة اإليراني ــات الق ــان إلثب ــوريا ولبن ــن وس ــراق واليم ــي الع ف
التــي  التراجعــات  والتأثيــر، خصوًصــا فــي ظــل  الــردع  علــى 

ــدول. ــن ال ــدٍد م ــي ع ــي ف ــوذ اإليران ــهدها النف يش

اســتمرار إيــران فــي تعزيــز ترســانتاها العســكرية بالصواريــخ 	 
ــياتها،  ــم لميليش ــادة الدع ــيرة، وزي ــرات المس ــتية والطائ البالس
خاصــًة الحشــد الشــعبي فــي العــراق وجماعــة الحوثــي اإلرهابيــة 

ــٍد مــن ترســيخ مشــروعها اإلقليمــي. فــي اليمــن، لمزي

مــن المتوقــع أن يــزداد النشــاط اإليرانــي فــي اختبــار المزيــد 	 
مــن األســلحة واألنظمــة الفضائيــة، وزعزعــة األمــن البحــري فــي 
ــرض  ــن ف ــي ع ــي الدول ــل التغاض ــي ظ ــرب ف ــر الع ــج وبح الخلي
عقوبــاٍت علــى إيــران، أو وضــع حــٍد لهــذه األنشــطة التــي تخــرق 

ــة.  ــراف الدولي ــي واألع ــون الدول القان

مــن المتوقــع اســتمرار حالــة عــدم الثقــة بيــن الجانــب الخليجــي 	 
واإليرانــي، وإعاقــة تســوية الخالفــات التــي أصبحــت مســتعصية، 
برغــم الهــدوء الحــذر بيــن الجانبيــن. يرســخ ذلــك اســتمرار 
التدخــالت اإليرانيــة فــي دول المنطقــة وعدم إشــراك دول الخليج 
فــي المفاوضــات النوويــة وقلقهــا مــن احتمالية التوصــل التفاق 

ال يحميهــا بشــكٍل كاٍف مــن األطمــاع والتهديــدات اإليرانيــة.

عالقات إيران الدولية:03

أهــم 	  فيينــا  تحتضنهــا  التــي  النوويــة  المفاوضــات  تمثــل 
التفاعــالت اإليرانيــة مــع القــوى الكبــرى، ولــن يختلــف نهــج 
ــوا  رئيســي عــن أســالفه مــن الرؤســاء اإليرانييــن )إصالحيــون كان
ــك  ــة، وذل ــن( فــي التعاطــي مــع المفاوضــات النووي أم محافظي
لعــدم وجــود اختــالف بيــن التيــارات السياســية المكونــة للنظــام 

اإليرانــي تجــاه السياســة الخارجيــة.

ــن 	  ــران، إال أن البلدي ــنطن وطه ــن واش ــة بي ــدم الثق ــة ع ــم حال رغ
يؤمنــان بالدبلوماســية كخيــاٍر أفضــل للتوصــل إلــى حــٍل ينهــي 

ــي.  أزمــة البرنامــج النــووي اإليران
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فــي حــال توصــل البلديــن )الواليــات المتحــدة وإيــران( إلــى 	 
ــووي، ســواًء باتفــاٍق مؤقــت أو شــامل،  تفاهــم حــول الملــف الن
فإنهمــا لــن يتمكنــا مــن معالجــة جــذور الخــالف حــول عــدد مــن 
ــج  ــة وبرنام ــي دول المنطق ــي ف ــلوك اإليران ــل الس ــا، مث القضاي
الصواريــخ البالســتية، وموقــف »المتشــددين« الداعــي لمقاومــة 
الهيمنــة األمريكيــة، مــا ســيفضي إلــى اســتمرار التوتــر بيــن إيران 
والمجتمــع الدولــي. أمــا فــي حــال فشــلت المفاوضــات النوويــة، 
فقــد تتعــرَّض إيــران لهجمــات إســرائيلية بموافقــة أمريكيــة، أو 
ــل  ــنطن وت ــن واش ــقة بي ــدودة منسَّ ــكرية مح ــة عس ــا ضرب ربم

ــة. أبيــب لتحجيــم وتأخيــر قدراتهــا علــى إنتــاج أول قنبلــة نووي

العالقــات اإليرانيــة مــع أوروبــا تحظــى باهتمــام كبيــر مــن ِقبــل 	 
قــادة النظــام اإليرانــي ال ســيما فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، ومــن 
المتوقــع أن تســتمر كــون هــذه الــدول تمثــل قنــاة االتصــال 
الرئيســية بيــن واشــنطن وطهــران، فــي ظــل اســتمرار الرفــض 

ــة. ــع اإلدارة األمريكي ــر م ــي للتفــاوض المباش اإليران

مســار العالقــات اإليرانيــة مــع كٍل مــن روســيا والصيــن مــن 	 
المنتظــر أن يأخــذ منحنــًى تصاعدًيــا ال ســيما فــي ظل اســتفحال 
ــور أي  ــدم ظه ــران، وع ــا إي ــي منه ــي تعان ــة الت ــة االقتصادي األزم
بــوادر حتــى اآلن تشــير إلــى قــرب التوصــل إلــى اتفــاق حــول 

ــي. ــووي اإليران ــج الن البرنام

ــٍد 	  ــة مزي ــرًقا لممارس ــه ش ــدأ التوج ــيخ مب ــران ترس ــتواصل إي س
مــن الضغــط علــى واشــنطن والــدول األوروبيــة، حيــث بــدأ هــذا 
المبــدأ بالتبلــور بعــد إدمــاج إيــران فــي عضويــة كاملــة بمنظمــة 
التعــاون شــنغهاي، واتفاقيــة التعــاون اإلســتراتيجية الصينيــة-

اإليرانيــة التــي تمتــد لـــ 25 عاًمــا. 

تنــوي طهــران التعاطــي اإليجابــي مــع الوضــع الجديــد الــذي 	 
فرضــه االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان وســيطرة طالبــان 
ــدة مــن  ــة دون فتــح جبهــة جدي ــك للحيلول علــى الحكومــة، وذل
ــع  ــا م ــرار أزمته ــى غ ــاورة عل ــدول المج ــع ال ــراع م ــات الص جبه
ــة  ــات اإلرهابي ــودة الجماع ــن ع ــيتها م ــك لخش ــان، وكذل أذربيج
ــران،  ــي إلي ــدٍد أمن ــر مه ــكل أكب ــد تش ــي ق ــتان والت ــى أفغانس إل



95 ملخص التقرير اإلستراتيجي السنوي 2021

ومــن المتوقــع أن تســعى إيــران علــى المــدى البعيــد لدعــم قــوى 
ــتان. ــل أفغانس ــوٍذ داخ ــالك نف ــة المت ــل أفغاني وفصائ

خــالصة:

أمــام هــذه المتغيــرات الكبيــرة التــي تشــهدها البيئــة الدوليــة، 
العالــم  علــى  إيــران  تفرضهــا  التــي  المتصاعــدة  والتحديــات 
العربــي، يســتلزم مــن دول المنطقــة إعــادة صياغــة سياســاتها 
ــي  ــرات الت وإســتراتيجياتها بمــا يمكنهــا مــن التعاطــي مــع المتغي
التصــدي  األمــس  مقاربــات  تســتطيع  وال  متســارعة  أصبحــت 

تها. لمســتجدا

ندعوكم لالطالع على النسخة الكاملة 
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