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الملخــص التنفـيذي

شــهر فبرايــر 2022م كان حافــلًا باألحــداث الداخليــة يف إيــران ،علــى املســتويات األيديولوجيــة
والسياســية واالقتصاديــة والعســكرية ،أمــا التفاعــات اإليرانيــة مــع الــدول العربيــة والغربيــة فقــد
تأ َّثــرت بجملــة مــن التطــورات ،أهمهــا احلــرب الروســية-األوكرانية ،وقــرار مجلــس األمــن بتصنيــف
احلوثيــن كجماعــة إرهابيــة ،واإلخفــاق اإليرانــي بترتيــب البيــت الشــيعي العراقــي ،واملفاوضــات
النوويــة ،وإدراك الواليــات املتحــدة لألهميــة اإلســتراتيجية ملنطقــة اخلليــج العربــي.
داخل ًيــا ،وعلــى الصعيــد األيديولوجــي ،واصلــت النخبــة الدينيــة اإليرانيــة اســتخدا َم الديــن لتطويــع
األمــور السياســية؛ بغيـ َة تعزيــز شــرعية النظــام اإليرانــي وتعزيــز حواضنــه الشــعبية .وتأتــي عمليــة
تســييس الديــن بنــا ًء علــى أحــد أهــم املنطلقــات الفكريــة للنظــام اإليرانــي ،املتمثلــة يف أن النظــام هــو
الــذي ينــوب عــن اإلمــام الغائــب ،وص ًيــا علــى الشــأن الشــيعي ،بــل علــى الشــأن اإلســامي بر َّمتــه.
ومت َّثلــت عمليــة تســييس الديــن يف محاولــة خطيــب جمعــة طهــران أبــو ترابــي فــرد ،عندمــا قــال:
وأن هــذه املكانــة
«إن إيــران تعتبــر إحــدى القــوى الدفاعيــة القليلــة ألمــن املنطقــة والعالــم اإلســاميَّ ،
َّ
التــي نالتهــا إيــران مــا كان لهــا أ ْن تتح َّقــق لــوال العمــل بتعليمــات أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب،
فضــلًا عــن املبــادئ التــي وضعهــا املرشــد علــي خامنئــي» ،وجــاء اســتحضار اإلمــام علــي عليــه
الســام؛ مــن أجــل ربــط سياســته بالسياســة اإليرانيــة املعاصــرة.
أمــا التســييس اآلخــر للمســائل الدينيــة ،فهــو الضغــط احلــوزوي الــذي مارســ ُه طــاب احلــوزة
تراجعــه عــن تصريحــات
العلميــة علــى وزيــر اخلارجيــة حســن أميــر عبــد اللهيــان ،الــذي أدى إلــى
ُ
أ َّكــد فيهــا ضــرورةَ التفــاوض املباشــر مــع الواليــات املتحــدة حــول امللــف النــووي .ويف موضــوع آخــر،
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عــادت الصحافــة اإليرانيــة وبعــض املســؤولني لفتــوى املرشــد خامنئــي حــول حتــرمي الســاح النــووي،
بالتزامــن مــع التقــدم الــذي شــهدته املفاوضــات النوويــة خــال الفتــرة األخيــرة ،لكــن واقــع الفتــوى
إن خامنئــي يرفــض اســتخدام الســاح النــووي لكنــه لــم يتطــ َّرق ملســألة احلصــول عليــه
يقــول َّ
وتصنيعــه.
وعلــى املســتوى السياســي ،تع َّرضــت حكومــة إبراهيــم رئيســي والبرملــان النتقــادات شــديدة خــال
الفتــرة األخيــرة؛ لضعــف أداء احلكومــة وعــدم التزامهــا بالوعــود التــي قطعتهــا علــى الشــعب ،وعــدم
التحســن يف بعــض القطاعــات،
دقــة البيانــات الرســمية التــي تصدرهــا مــن وقــت آلخــر حــول
ُّ
كالتجــارة اخلارجيــة وارتفــاع الصــادرات الســيما صــادرات النفــط .ووصلــت االنتقــادات لدرجــة
وصفهــا بأنهــا احلكومــة األضعــف منــذ انتصــار الثــورة اإليرانيــة يف 1979م .أمــا البرملــان الــذي
يســيطر عليــه احملافظــون فقــد ُو ِصــف هــو اآلخــر بأنــه األضعــف يف تاريــخ البرملانــات اإليرانيــة
خــال فتــرة مــا بعــد الثــورة؛ الفتقــار عــدد كبيــر مــن أعضائــه للخبــرة الالزمــة ،وعــدم وجــود أعضــاء
ـب يف مصلحــة املواطــن
بارزيــن ومؤثريــن لتشــكيل مواقــف قويــة جتــاه القــرارات املصيريــة التــي تصـ ُّ
اإليرانــي .ويف ســابقة حتمــل دالالت متعــددة ،رفــع محاميــان دعــوى قضائيــة ضــد املرشــد خامنئــي
والرئيــس الســابق حســن روحانــي ،بتهمــة تســببهما يف مقتــل أكثــر مــن  100ألــف إيرانــي بســبب
أن
فشــلهما يف إدارة جائحــة كورونــا .ويف موضــوع آخــر ،كشــف وزيــر العمــل حجــت عبــد امللكــي عــن َّ
 1000موظــف يشــكلون نصــف عــدد املوظفــن يف وزارتــه يجــب طردهــم ،وقــال :إن وزارتــه «أقالــت
حتــى اآلن  350مســؤولًا» ،كمــا أ َّكــد أنــه مت رفــع  120قضيــة فســاد إلــى الســلطة القضائيــة.
علــى املســتوى االقتصــادي ،فإنــه علــى الرغــم مــن التعــاون بــن إيــران وروســيا خــال الســنوات
أن العالقــات االقتصاديــة بــن البلديــن كانــت متواضعــة ،وفيمــا يتعلق بالعالقات
القليلــة املاضيــة ،إ َّلا َّ
االقتصاديــة بــن إيــران وأوكرانيــا فقــد كانــت أقــل تواض ًعــا .وبعــد نشــوب احلــرب الروســية-
خصوصــا
األوكرانيــة ،يتوقــع أن يكــون لهــا انعكاســات مباشــرة علــى الواقــع االقتصــادي اإليرانــي،
ً
يف الوقــت الراهــن ،بعضهــا بالســلب وبعضهــا اآلخــر باإليجــاب ،خاصــ ًة يف مجــاالت األغذيــة
اإلســتراتيجية ،والعمــات الرقميــة ،واملاليــة العامــة للدولــة ،والطاقــة ،وصــولًا إلــى احتمــاالت خلــق
حتالفــات جديــدة وأوارق ضغــط اقتصاديــة.
أمــا امللــف العســكري ،فقــد شــهد جملـ ًة مــن التطــورات واألحداث ،أهمها جتـ ُّدد اخلالفات بني إيران
وباكســتان ،بعــد أن شـنَّت ميليشــيات مــن إيــران هجومــن علــى قــوات حــرس احلــدود الباكســتانية يف
مقاطعتــي نوشــكي وجاغــي ،تس ـ َّببا يف مقتــل عــدد مــن اجلنــود الباكســتانيني .ومنــذ ســنوات تتهــم
ـرس الثــوري اإليرانــي باالضطــاع بــأدوار مؤثــرة يف عمليــات األنشــطة التخريبيــة
إســام آبــاد ،احلـ َ
داخــل باكســتان ،لــذا دعــت وزيـ َر الداخليــةِ اإليرانــي أحمــد وحيــدي لزيــارة باكســتان لتقــدم لــه أدلـ ًة
تثبــت تــو ُّرط هــؤالء املقاتلــن يف الهجــوم مــن داخــل احلــدود اإليرانيــة .وعلــى صعيــد آخــر ،يواجــه
املســؤولون األمنيــون يف إيــران حزمـ ًة مــن التحديــات والتهديــدات األمنيــة ،مــن جـ َّراء انتشــار ظاهــرة
تزايــد األســلحة بــن أوســاط املدنيــن؛ مــا يثيــر اخملــاوف مــن تطــور هــذه املســألة لتصبــح مهــد ًدا
أمن ًيــا حقي ًقــا يهــدد االســتقرار الداخلــي اإليرانــي.
علــى مســتوى التفاعــات اإليرانيــة مــع الــدول العربيــة ،ومــن ناحيــة التفاعــات اخلليجية-اإليرانيــة،
فإنــه نتيجــ ًة لعــدد مــن املتغيــرات والتطــورات التــي يشــهدها العالــم ،كاملفاوضــات النوويــة التــي
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حتتضنهــا العاصمــة النمســاوية فيينــا ،والتنافــس األمريكي-الصينــي ،واخملاطــر التــي تواجــه أســوا َق
أن الواليــات املتحــدة بصــدد مراجعــة
الطاقــة مــن جـ َّراء التوتــر بــن روســيا والــدول الغربيــة ،يبــدو َّ
األهميــة اإلســتراتيجية ملنطقــة اخلليــج العربــي .ويحمــل قــرار الرئيــس األمريكــي بتصنيــف قطــر
كحليــف رئيســي للواليــات املتحــدة خــارج «الناتــو» ،فضـلًا عــن االتصــال الهاتفــي بــن خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز والرئيــس األمريكــي جــو بايــدن ،بتاريــخ  9فبرايــر .ويُ َ
نظــر
لهــذه اخلطــوة علــى أنهــا تقوي ـ ٌة لــدول اخلليــج ،ومحاول ـ ٌة أمريكيــة لتصحيــح افتراضاتهــا الســابقة
حــول تضــاؤل األهميــة اإلســتراتيجية لــدول اخلليــج يف امليــزان الدولــي .ويف تطــور آخــر ،قــام وفـ ٌد
مــن أعضــاء جلنــة األمــن القومــي البرملانيــة بزيــارة للجــزر اإلماراتيــة الثــاث احملتلــة مــن قِ َبــل
إيــران؛ بهــدف متابعــة أنشــطة بحريــة احلــرس الثــوري اإليرانــي علــى هــذه اجلــزر ،كمــا أعلنــت
طهــران عــن افتتــاح مطــار مدنــي يف جزيــرة طنــب الكبــرى ،أطلقــت عليــه اســم «مطــار اإلمــام علــي»،
ودشــنت خـ َ
َّ
ـعي النظــام
ـط طيــران مباشــر بــن طهــران وطنــب الكبــرى .هــذه اخلطــوات تُظهِ ــر سـ َ
اإليرانــي إلــى تكريــس احتاللــه لهــذه اجلــزر ومحاولــة إضفــاء شــرعية لوجــوده وملكيتــه لتلــك اجلــزر
بالتقــادم ،كمــا تُث ِبــت عــد َم جديــة إيــران يف حتســن عالقاتهــا مــع دول اجلــوار.
أمــا علــى مســتوى الــدور اإليرانــي يف اليمــن ،اعتمــ َد مجلــس األمــن قــرا ًرا يقضــي بتصنيــف
امليليشــيات احلوثيــة املدعومــة مــن النظــام اإليرانــي كجماعــة إرهابيــة ،باإلضافــة إلــى إدراجهــا
علــى قائمــة العقوبــات ،ويُ َ
حظــر مبوجبــه توريــد أي نــوع مــن أنــواع األســلحة لهــذه امليليشــيات،
كمــا أدان اجمللــس الهجمــات احلوثيــة اإلرهابيــة العابــرة للحــدود ،التــي تســتهدف املدنيــن والبُنيــة
التحتيــة يف ٍّ
كل مــن الســعودية واإلمــارات ،وطالــب امليليشــيات بالوقــف الفــوري لألعمــال اإلرهابيــة.
وكــون إيــران هــي الداعــم الرئيــس للحوثيــن ،فقــد كان موقفهــا الرافــض لهــذا القــرار متوق ًعــا ،حيــث
وأن األدبيــات املســتخدمة فيــه تتأثــر باالعتبــارات
اعتبرتــه ميثــل حتد ًيــا جلهــود العمليــة السياســيةَّ ،
السياســية والضغــط مــن جانــب دول التحالــف ،فضــلًا عــن أنــه ميثــل حتد ًيــا للجهــود القائمــة
مــن أجــل اســتئناف العمليــة السياســية .ويتوقــع أن يكــون للقــرار انعكاســات كبيــرة علــى املشــهد
اليمنــي ،مــن قبيــل زيــادة حــدة االحتقــان الشــعبي ضــد امليليشــيات احلوثيــة يف املناطــق اخلاضعــة
لســيطرتها ،وتشــكيل مواقــف شــعبية مناهضــة ،ومتــرد بعــض قــادة األحــزاب والقبائــل والنخــب
املثقفــة واإلعالميــة واألكادمييــة ،كمــا قــد ميهــد القــرار األممــي الطريــق لتصنيــف امليليشــيات
خصوصــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
منظم ـ ًة إرهابيــة مــن قِ َبــل دول كبــرى،
ً
أما العراق ،فقد دخ َل يف مرحلة انســداد سياســي غير مســبوقة ،على خلفية فشــل جهود الوســاطة
يف تذليــل اخلالفــات بــن التحالفــات الكرديــة وبعضهــا البعــض حــول منصــب رئيــس اجلمهوريــة،
والتحالفــات الشــيعية وبعضهــا البعــض حــول طبيعــة وشــكل احلكومــة اجلديــدة والتحالفــات
الشــيعية املشــاركة فيهــا؛ األمــر الــذي أدى إلــى تعطيــل انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة وتســمية رئيــس
حكومــة جديــد .وأخفقــت وســاطات إيــران يف ترتيــب البيــت الشــيعي؛ نظ ـ ًرا لتراجــع شــعبيتها يف
العــراق ،وعــدم امتالكهــا شــخصي ًة مؤثــر ًة كقائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم ســليماني تســتطيع
جمـ َع كافــة األطــراف الشــيعية يف العــراق .وحتــاول إيــران اســتخدا َم كافــة األوراق املمكنــة؛ للضغــط
علــى الصــدر لدفعِ ــه نحــو القبــول بجميــع حتالفــات اإلطــار التنســيقي لتشــكيل حكومــة جديــدة ،مــن
خــال االســتمرار يف إربــاك املشــهد األمنــي بالعــراق عبــر ميليشــياتها؛ إلجبــار الصــدر وحلفائــه مــن

التحالفــات الســنية والكرديــة للعــدول عــن مواقفهــم ،ومنعهــم مــن تشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة
مقابــل تشــكيل حكومــة توافقيــة ،وإرســال رســائل حتذيريــة تفيــد بــأن تفجيــر الســاحة واســتهداف
املؤثريــن يف املعادلــة العراقيــة ســيكون البديــل الســتبعاد حتالفاتهــا عــن املشــهد السياســي العراقــي.
وعــن الــدور اإليرانــي يف ســوريا ،تســعى طهــران الســتثمار انشــغال روســيا عــن الســاحة الســورية
نتيجـ ًة حلربهــا التــي تخوضهــا ضــد جارتهــا أوكرانيــا يف تعزيــز وتوســيع نفوذهــا بقطاعــات مختلفــة
بســوريا ،كما تطمــح أن تــؤدي هــذه األزمــة إلــى تقليــص حجــم التنســيق الروسي-اإلســرائيلي يف
ســوريا ،الســيما يف ظــل مؤشــرات عــدة ،منهــا تغيــر طريقــة االســتهداف اإلســرائيلي للمواقــع التابعــة
مليليشــيات إيــران يف ســوريا .ويف ظــل انشــغال روســيا ً
أيضــا باألزمــة األوكرانيــة ومــا تتع ـ َّرض لــه
هــذه األيــام مــن عقوبــات اقتصاديــة كبيــرة مــن قِ َبــل الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة ،و َّقعــت
طهــران اتفاقيـ َة التعــاون اإلداري مــع احلكومــة الســورية ،يف خطــوة واضحــة وصريحــة تهــدف إلــى
فــرض ســيطرتها وتعزيــز إســتراتيجيتها يف ســوريا.
أن املفاوضــات غيــر املباشــرة بــن الواليــات املتحــدة وإيــران يف فيينــا
يف الشــأن الدولــي ،يبــدو َّ
أن الطرفــن قــد وصــا إلــى صيغــة
والراميــة إلــى إحيــاء االتفــاق النــووي قــد شــهدت تقد ًمــا ،ويبــدو َّ
ً
ملحوظــا يف
ينقصــه حســم بعــض اخلالفــات .وشــهدت الفتــرة األخيــرة تراج ًعــا
شــبه نهائيــة التفــاق
ُ
تأثيــر العقوبــات األمريكيــة املفروضــة علــى إيــران ،وأثمــر هــذا التراخــي عــن انفراجــة اقتصاديــة
حـ َّـدت بدورهــا مــن تفاقــم األوضــاع ،حيــث تُشــير التقاريــر إلــى ارتفــاع صــادرات النفــط اإليرانيــة
ووصولهــا إلــى أكثــر مــن مليــون برميــل يوم ًيــا .لكــن األجــواء اإليجابيــة لــم متنــع إيــران مــن مواصلــة
سياســتها التقليديــة ،حتديــ ًدا فيمــا يتعلــق بنشــاطاتها الصاروخيــة ،حيــث أزا َح احلــرس الثــوري
الســتار عــن الصــاروخ اإلســتراتيجي بعيــد املــدى وفائــق الدقــة «خيبرشــكن» ،يف رســالة حتمــل جملـ ًة
مــن املعانــي والــدالالت ،كالتأكيــد علــى عــدم تراجــع إيــران عــن برنامجهــا الصاروخــي وتدخالتهــا
اإلقليميــة.
وبعــد التقــدم الــذي شــهدته املفاوضــات النوويــة يف فيينــا ،ف َّعلــت إيــران خــال فبرايــر مــن نشــاطها
الدبلوماســي ،الســيما مــع األطــراف األوروبيــة ،حيــث أجــرى وزيــر اخلارجيــة عبــد اللهيــان اتصــالًا
مــع املمثــل الســامي للشــؤون اخلارجيــة لالحتــاد األوروبــي جوزيــف بوريــل ،كمــا عقــد لقــاءات متفرقة
مــع نظرائــه يف ٍّ
كل مــن أملانيــا وبريطانيــا ،أمــا الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون فقــد اســتم َّر يف
التواصــل هاتف ًيــا مــع نظيــره اإليرانــي رئيســي؛ لبحــث التطــورات السياســية والســعي نحــو حتقيــق
أن عــد ًدا من التوترات
االنفراجــة املنشــودة يف املباحثــات اجلاريــة يف فيينــا .ورغــم هــذا التفاعــل ،إ َّلا َّ
شــابت العالقــة بــن إيــران وعـ ٍ
ـدد مــن الــدول األوروبيــة ،حيــث اتهمــت اخلارجيــة اإليرانيــة احلكومـ َة
البريطانيــة بالوقــوف ورا َء تكويــن احملكمــة الشــعبية يف لنــدن ،التــي مت تشــكيلها مببــادرة مــن ثــاث
منظمــات حقوقيــة إيرانيــة؛ اســتجاب ًة ملناشــدات الناجــن وأهالــي ضحايــا االنتهــاكات التــي ارتكبهــا
النظــام اإليرانــي بحــق الشــعب اإليرانــي ،لكــن املدعــي العــام للمحكمــة نفــى أن يكــون لبريطانيــا أي
ـب االحتــاد األوروبــي احلكوم ـ َة اإليرانيــة بالتعليــق
دور يف تشــكيل احملكمــة .ويف جانــب آخــر ،طالـ َ
أن حــاالت اإلعــدام شــهدت زيــاد ًة كبيــرة ،مبــا فيهــا
الفــوري لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،ويــرى االحتــاد َّ
إعــدام النســاء منــذ وصــول رئيســي لرئاســة البــاد ،ليأتــي الــرد اإليرانــي بــأن املطالبــات األوروبيــة
حافلـ ٌة بالتحريــف واألكاذيــب ،ومت تقدميهــا يف هــذا التوقيــت ألهــداف سياســية.

تقـري ــر الحـالـ ــة اإليـراني ــة

تقريرالحالة اإليرانية
فبراير 2022

الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة محاور ،تم تخصيص الملف
ً
فضل عن حقيقة
األيديولوجي لمناقشة عالقة الديني بالسياسي،
فتوى تحريم السالح النووي .في الملف السياسي ،تمت مناقشة
ثالثة مواضيع ،هي اتهام الحكومة والبرلمان بأنهما األضعف في تاريخ
النظام اإليراني ،ومقاضاة المرشد علي خامنئي والرئيس السابق حسن
روحاني بسبب جائحة كورونا ،وقضايا الفساد بوزارة العمل اإليرانية.
َ
ناقش طبيعة العالقات االقتصادية ما بين
أما الملف االقتصادي فقد
إيران وروسيا وأوكرانيا ،وتداعيات الحرب الروسية-األوكرانية على إيران.
فيما ناقش الملف العسكري ثالثة مواضيع ،هي :ميليشيات من إيران
هجوما على قوات الحدود الباكستانية ،وغزو أوكرانيا ودور هذا
تشن
ً
ُّ
الغزو في تضاؤل آمال إيران بتخفيف العقوبات ،ثم تزايد ظاهرة انتشار
السالح بين المدنيين والمخاوف األمنية من ذلك.
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الملــف األيديولوجــي
عموما ،واإليرانية
يرصــد امللــف األيديولوجــي التطــورات املتعلقــة بالنخــب الدينيــة الشــيعية
ً
علــى وجــه اخلصــوص ،وأثرهــا علــى املشــهد الدينــي والسياســي يف إيــران ،وانعكاســاتها علــى
اجلماعــة الشــيعية يف اإلقليــم.
تنــاول امللــف األيديولوجــي للشــهر الفائــت التوتــرات بــن «طالبــان» و«داعــش» ،واالشـ َ
ـتباك
املســتمر بــن اجلانبــن ،والترقــب اإليرانــي لتلــك االشــتباكات ،كذلــك إهانــة علمــاء أهــل
الســنة يف إيــران مــن ِق َبــل النخبــة احلاكمــة .ويتنــاول ملــف هــذا الشــهر ،مســألتني مركزيتــن،
األولــى :عالقــة الدينــي بالسياســي ،وتطويــع الدينــي لصالــح السياســي .والثانيــة :إحيــاء
الصحافــة وبعــض املســؤولني اإليرانيــن لفتــوى املرشــد علــي خامنئــي حـ َ
ـول حتــرمي الســاح
النــووي ،ومناقشــتها يف اإلطــار الفنــي لعلــم الفتــوى ،ثــم للســياق السياســي ،الــذي ســيقت
فيــه علــى التســليم جــد ًلا بثبوتهــا.
ً
أول :عالقة الديني بالسياسي
ال تــزال النخبــة الدينيــة اإليرانيــة تســتخدم اللغـ َة الدينيــة يف األمــور السياســية؛ لتعزيــز الشــرعية،
أو إقنــاع النــاس ببعــض القضايــا محــل اخلــاف الداخلــي.
وال يتوانــى النظــام اإليرانــي ونخبتــه الدينيــة عــن تطويــع الديــن لصالــح السياســي ،وتــزداد وتيــرة
أن النظــام يعتبــر نفســه ممثـلًا عــن اإلمــام الغائــب ،وكذلــك وص ًيــا
تســييس الديــن يف إيــران ،باعتبــار َّ
ـب واليــة الفقيــه املطلقــة.
علــى الشــأن الشــيعي ،بــل علــى الشــأن اإلســامي بر َّمتــه ،حسـ َ
أن
ويف ذلــك الصــدد ،أشــار خطيــب جمعــة طهــران املؤقــت حجــة اإلســام أبــو ترابــي فــرد ،إلــى َّ
َّ
كل قــو ِة وإجنــازات النظــام يف املنطقــة والعالــم خــال األربعــة عقــود املاضيــة ،ترجــع إلــى التنميــة
والتقــدم .وأردف قائـلًا« :يجــب أن يحظــى نظــام التأمــن املســتدام وخلــق الثــروة املســتدامة بأهميــة
كبيــرة يف احلكــم اإلســامي ،وقــد صــا َغ أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب وأوضــح ُط ـ ُر َق تكويــن
أن الثــورة اإلســامية خــال الـــعقود األربعــة
الثــروة للعالــم اإلســامي»((( .وأوضــح أبــو ترابــي فــرد َّ
املاضيــة م َّهــدت الطريــق خللــق القــوة األمنيــة ،يف ظــل الفكــر الدينــي احلنيــف والقيــادة واإلدارة
«إن إيــران تعتبــر إحــدى القــوى الدفاعيــة القليلــة ألمــن املنطقــة والعالــم اإلســامي.
الرشــيدة ،قائـلًاَّ :
وحتقَّقــت هــذه املكانــة بســبب االهتمــام بتعليمــات أميــر املؤمنــن ،والقيــادة القويــة جلبهــة املقاومــة،
واملرشــد الــذي وضـ َع هــذه املبــادئ علــى جــدول األعمــال»(((.
((( مهــر لألنبــاء ،حجــتاالســام ابوترابـی فــرد در خطبــههــای نمــاز جمعــه :ایــران جــزو چنــد قــدرت دفاعــی بــرای امنیــت منطقــه
وجهــان اســام اســت ،تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3M9hJBl،
((( المرجع السابق.
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ـظ هنــا ً
ونلحـ ُ
خلطــا بــن الدينــي والسياســي ،والتراثــي واملعاصــر ،حتــى اسـت ِ
ُحضر أميــر املؤمنــن
علــي بــن أبــي طالــب؛ بغيـ َة ربـ ِ
ـط السياســة اإليرانيــة املعاصــرة بسياســته.
يف نفــس الســياق ،دخلــت ُقــم علــى خــط السياســة ،فأصــدر عــد ٌد مــن طــاب وأســاتذة احلــوزة
أن
الدينيــة يف ُقــم بيا ًنــا موج ًهــا إلــى وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان ،معلنــن َّ
«إن حديثكــم
التفــاوض املباشــر مــع أمريــكا يضــر بإيــران ويصــب يف صالــح أمريــكا .وجــاء يف البيــانَّ :
الغريــب قبــل بضعــة أيــام عــن التفــاوض املباشــر مــع أمريــكا أثــا َر اســتغراب وانزعــاج محبــي النظــام
والثــورة ،وحكومــة إبراهيــم رئيســي الكادحــة واجلهاديــة .وقــد ذكــرمت يف بعــض العبــارات املثيــرة
لالســتغراب :إ ْن وصلنــا إلــى مرحلــة يف املفاوضــات ،يكــون مــن الضــروري فيهــا أ ْن جنــري مفاوضــات
مــع أمريــكا للتوصــل إلــى اتفــاق جيــد ،فلــن نتجاهــل ذلــك»((( .ثــم ذ ّكــروه بأوامــر املرشــد« :ملــاذا تريــد
أن ترتكــب ذات الســذاجة واخلطــأ الــذي ارتكبتــه حكومــة حســن روحانــي وظريــف ،الــذي نهــى عنــه
املرشــد صراحـ ًة ،ويجانــب ً
أيضــا منطـ َق املفاوضــات وعقالنيتهــا»(((.
هــذا الضغــط احلــوزوي أ َّدى إلــى تراجــع أميــر عبــد اللهيــان عــن تصريحاتــه ،حــول التفــاوض
املباشــر مــع األمريــكان ،قائ ـلًا :إن «تغريدتــه ال تعنــي املوافقــة علــى التفــاوض املباشــر بــن إيــران
وأمريــكا».
أن اتســاع دوائــر توظيــف الديــن يُضفــي عليــه شــرعي ًة دينيـ ًة ومذهبيــة،
ويعتقــد النظــام اإليرانــي َّ
أن هــذا التوظيــف يأتــي
ويُعــزز حواضنــه الشــعبية قبــال املناهضــن لــه مــن كافــة االجتاهــات ،بيــد َّ
أولًا علــى حســاب ســمعة املذهــب نفســه ،التــي علــى مــا يبــدو مــا عــاد النظــام ونخبتــه الدينيــة
يكترثــون بهــا قبــال احلفــاظ علــى مصاحلهــم الشــخصية والسياســية ،وبقــاء النظــام الــذي يســتمدون
منــه فاعليتهــم ورمزيتهــم داخــل املذهــب.
((( كيهــان ،هرگــز بــا مذاکــره مســتقیم ایــران و آمریــکا موافــق نبــوده و نیســتم ،تاريــخ اطــاع 27 :فبرايــر 2022مhttps://bit. ،
ly/3GinY1P
((( المرجع السابق ،نفسه.
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ثانيا :حقيقة فتوى تحريم السالح النووي
ً
كلمــا اشــتد اخلنــاق علــى النخــب اإليرانيــة احلاكمــة بســبب املســألة النوويــة ،طفــت علــى الســطح
أن هــذه الفتــوى هــي أهــم ســبب
فتــوى املرشــد اإليرانــي بتحــرمي تصنيــع الســاح النــووي ،مؤكديــن َّ
مــن أســباب االمتنــاع عــن تصنيــع النــووي.
وال وجــود حقيقــي لتلــك الفتــوى يف الكتــب الفتوويــة املعتمــدة خلامنئــي ،لكنهــا وردت عبــر موقعــه
يف أبريــل 2010م ،ويف رســالته للمؤمتــر األول لنــزع الســاح النــووي وعــدم االنتشــار ،قائـلًا« :نؤمــن
أن أســلحة الدمــار الشــامل األخــرى غيــر الســاح النــووي ،مثــل األســلحة الكيماويــة وامليكروبيــة تُ َعـ ّد
َّ
تهدي ـ ًدا جد ًيــا للبشــرية ،وأن الشــعب اإليرانــي الــذي هــو ضحيــة األســلحة الكيماويــة يشــعر أكثــر
مــن بقيــة الشــعوب األخــرى بخطــر إنتــاج وتخزيــن مثــل هــذه األســلحة ،وهــو علــى اســتعداد لوضــع
ـب
إمكانياتــه يف مســار منــع هــذه األســلحة ،نحــن نُح ـ ِّرم اســتخدام هــذه األســلحة ،وجن ـ ُد َّ
أن واجـ َ
اجلميــع جتنيــب البشــرية هــذا البــاء الكبيــر»(((.
ُ
أن هــذه الصيغــة ليســت فتــوى ،باملفهــوم الفنــي الدقيــق ،بــل هــي عبــارات إنشــائية،
ونلحــظ َّ
أقــرب إلــى البراجماتيــة السياســية ،إضافـ ًة إلــى أنهــا (علــى اعتبــار كونهــا فتــوى) ال ُتـ ِّرم تصنيـ َع
ـب الســياقات
الســاح النــووي ،بــل تر ِّكــز علــى مســألة االســتخدام فقــط ،وتلــك العلــة قــد تتغيــر حسـ َ
ـب احلكــم الوالئــي للمرشــد ،باعتبــاره ولــي أمــر
واملقتضيــات ،ومصلحــة األمــن القومــي ،بــل وحسـ َ
«اإلســام واملســلمني».
رجــح احتماليــة الرجــوع عــن تلــك الفتــوى ،بعــض تصريحــات املســؤولني اإليرانيــن ،كتصريــح
ويُ ِّ
ســابق لوزيــر االســتخبارات الســابق محمــود علــوي ،الــذي ذكــر فيــه أنــه «إذا حوصــرت قطــة يف
زاويــة ،رمبــا تتصــرف بشــكل ال تتصــرف بــه لــو كانــت حــر ًة طليقــة ،واملقصــد هنــا الشــخص الــذي
وضــع القطــة يف هــذه احلالــة»(((.
إ ًذا فتــوى املرشــد باعتبــاره الولــي الفقيــه -بقراءتهــا املطلقــة -ليســت مجــرد فتــوى ،بــل هــي أعلــى
مرتبــة مــن احلكــم األولــي والثانــوي ،وإذا كان مــن حــق املرشــد وفــق تلــك القــراءة أ ْن ِّ
يعطــل الفرائــض
ويغ ّيــر األحــكام ،فبديهــي أن تذهــب تلــك الفتــوى أدراج الريــاح ،إذا مــا ق ـ َّرر املرشــد ذلــك بفتــوى
مخالفــة تقتضيهــا املصالــح التــي يرتأيهــا.
ُ
إهــاك احلــرث
وإذا كان اإليرانيــون ير ّوجــون الثبــات علــى تلــك الفتــوى لثبــات العلــة ،وهــي
ـاح مغايــر يف ســوريا والعــراق واليمــن؛ وبالتالــي فــا
والنســل ،فإنهــم لــم يتوانــوا عــن إهالكــه بسـ ٍ
ِ
مبزاعمهــم.
ميكــن الوثــو ُق
خالصة
تبــدو العالقــة بــن الدينــي والسياســي يف إيــران معقَّــدة ،وعــاد ًة مــا يُســتخ َدم الدينــي لصالــح
السياســي ،ويُســ ّيس يف كل مســألة يريــد النظــام تعزيــز شــرعيته أو متتــن حواضنــه الشــعبية؛
وبالتالــي تأتــي تصريحــات طلبــة وأســاتذة احلــوزة املتعلقــة بامللــف النــووي ،ليســت فقــط تدخُّ ـلًا يف
الشــأن العــام والسياســة وشــؤون الرئاســة ومؤسســات الدولــة ،بــل تأتــي يف إطــار مــا يــراه رجــال
((( وكالة أنباء فارس ،آیا حرمت سالح هستهای قابل تغییر است؟ ،تاريخ االطالع 28 :فبراير 2022مhttps://bit.ly/3oqhJTa ،
((( المرجع السابق.
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الديــن ح ًقــا لهــم يف الشــأن العــام ومراقبــة الســلطات ،باعتبارهــم ن ّوا ًبــا أو وكال ًء للولــي الفقيــه ،الذي
هــو أعلــى مــن ك ِّل املؤسســات يف إيــرانً .
أيضــا تأتــي فتــوى املرشــد اإليرانــي بخصــوص الســاح
النــووي يف غيــر محلهــا ،إذ ينفــي اســتخدام الســاح النــووي دون التط ـ ُّرق إلــى حكــم تصنيعــه ،أو
ـي اإليرانــي الدائــم للحصــول علــى الســاح النــووي ال عالقـ َة لــه
احلصــول عليــه؛ وبالتالــي فـ َّ
ـإن النفـ َ
بالفتــوى ،ولــم تتط ـ َّرق لــه الفتــوى أص ـلًا ،علــى فــرض ثبوتهــا ودميومتهــا.
أن النظــام لــم يعــد يعنيــه أم ُر الدين ،أو ســمعة
وميكــن اخلــروج بنتيجتـ ْـن يف هــذا الســياق ،األولــىَّ :
املذهــب ،بقــدر مــا يعنيــه البقاء وحفظ مصاحله اإلســتراتيجية ،وتعزيز شــرعيته السياســية.
ـتدت الضغــوط عليــه،
والثانيــةَّ :
أن فتــوى حتــرمي الســاح النــووي يســتخدمها النظــام كلمــا اشـ َّ
ـس مســألة احلصــول أو التصنيــع ،بــل مســألة االســتخدام فقــط ،والتــي
يف حــن َّ
أن حقيقتهــا ال متـ ّ
ميكــن جتاوزهــا حتــى باعتبــارات الفتــوى الفقهيــة ،التــي تختلــف عــن احلكــم ،ثــم باعتبــار أولويــة
حكــم املرشــد وتقدميــه علــى ك ِّل حكــم ،حتــى لــو كان حكــم الســماء القطعــي.
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الملف السياسي
تنــاول امللــف السياســي لشــهر ينايــر 2022م ،حتــركات الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي
الداخليــة وزيارتــه حملافظتــي ُقــم وهرمزجــان ،فض ـ ًلا عــن اإلشــكاالت اإلداريــة التــي واجهــت
احلكومــة ،واملتمثلــة يف التناقــض بــن الواقــع الــذي تعيشــه إيــران واملؤشــرات اإليجابيــة التــي
يقدمهــا رئيســي .بينمــا يركــز تقريــر فبرايــر علــى االنتقــادات الشــديدة ،التــي طالــت ك ًّلا مــن
احلكومــة والبرملــان ،بوصفهمــا األضعــف واألقــل كفــاء ًة يف تاريــخ احلكومــات والبرملانــات ،التــي
تشــكَّ لت بعــد الثــورة اإليرانيــة.
كما ســيناقش امللف مقاضاة املرشــد اإليراني علي خامنئي والرئيس الســابق حســن روحاني
بســبب ضحايــا جائحــة «كورونــا» ،وتصريحــات وزيــر العمــل حــول إقالــة مئــات املســؤولني ورفــع
 120قضيــة فســاد بوزارتــه إلــى القضــاء.
ً
أول :اتهامــات للحكومــة والبرلمــان بأنهمــا األضعــف فــي تاريــخ النظــام
اإليرانــي
علــى مــدى األشــهر الســتة املاضيــة ،ظـ َّـل الشــارع اإليرانــي يرصــد ويراقــب أدا َء احلكومــة ،ومــدى
التزامهــا بالوعــود التــي قطعهــا رئيســي خــال حمالتــه االنتخابيــة ،ال ســيما املتعلقــة بالوضــع
قدمــت احلكومــة
االقتصــادي الــذي يشــه ُد تراج ًعــا كبيـ ًرا ،يو ًمــا بعــد يــوم .وخــال الفتــرة األخيــرةَّ ،
جمل ـ ًة مــن التقاريــر التــي تتحـ َّـدث عــن حـ ِ
حتســن يف بعــض القطاعــات ،كالتجــارة اخلارجيــة
ـدوث
ُّ
ـإن بعــض املراقبني يف إيــران يرفضون
وارتفــاع صــادرات النفــط .وخال ًفــا لهــذه البيانــات الرســمية ،فـ َّ
ملموســا خــال الفتــرة املاضيــة مــن
صحـ َة مــا ذهبــت إليــه احلكومــة ،والبعــض اآلخــر ال يــرى تغييـ ًرا
ً
أن التقاري ـ َر الرســمية
عمــر احلكومــة .ويف هــذا الصــدد ،يــرى اخلبيــر االقتصــادي حســن راغفــر َّ
غيــر دقيقــة ،وال تتناســب مــع الواقــع الــذي يعيشــه املواطــن اإليرانــي ،أمــا أســتاذ علــم االجتمــاع
أن الوضـ َع املعيشــي يختلـ ُ
ـف متا ًمــا ع َّمــا جــاء يف التقاريــر احلكوميــة،
أمــان اهلل قرائــي فقــد اعتبـ َر َّ
(((
واتهــم احلكومــة بالكــذب فيمــا يتعلــق باحتــواء التضخــم .
ولــم تتوقــف االنتقــادات املوجهــة حلكومــة رئيســي عنــد حــد التشــكيك يف التقاريــر احلكوميــة
حــول املؤشــرات االقتصاديــة ،بــل وصـ َ
ـف بعــض املراقبــن واخلبــراء اإليرانيــن ،منهــم األكادميــي
غــام علــي رجائــي ،احلكومـ َة احلاليــة بأنهــا أقــل احلكومــات اإليرانيــة كفــاء ًة منــذ انتصــار الثــورة يف
1979م (((.ويســتند املنتقــدون للحكومــة إلــى عــدد مــن األدلــة ،أهمهــا عــدم كفــاءة املســؤولني ،مبعنــى
((( الجزيــرة ،بعــد  6أشــهر مــن حكومــة رئيســي ..مــا الــذي تحقــق علــى الصعيــد االقتصــادي ومعيشــة النــاس؟ 07(،فبرایــر 2022م)،
تاريــخ االطــاع 01 :مــارس 2022مhttps://bit.ly/34mBWm8 ،
((( ديــدار نيــوز ،آقــای رئیــس جمهــور! تیــم اقتصــادی خــود را برکنــار کنیــد 23( ،بهمــن  1400هـــ.ش) ،تاريــخ االطــاع 01 :مــارس
2022مhttps://bit.ly/3pLSPyl،
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ـض للغايــة مقارن ـ ًة بــوزراء ومســؤولي احلكومــات الســابقة؛
أن معــدل الكفــاءة يف احلكومــة منخفـ ٌ
َّ
ألن العدي َــد مــن املســؤولني ال ميلكــون حتــى جتربــة العمــل كمــدراء عامــن ،لكنهــم تولــوا مناصــب
َّ
أن احلكومــة أثبتــت علــى مــدى
إداريــة كبــرى يف حكومــة رئيســي .كمــا يســتندون إلــى دليــل آخــر ،هــو َّ
(((
أي خطــة حل ـ ِّل مشــاكل وأزمــات البــاد .
األشــهر الســتة املاضيــة أنهــا ال متلــك َّ
البرملــان الــذي يســيطر عليــه احملافظــون واجـ َه نفــس االنتقــادات ،حيــث ُو ِصــف بأنــه األضعــف مــن
بــن  11برملا ًنــا مت تشــكيلها خــال حقبــةِ مــا بعــد الثــورة((( .وتعــود أســباب نعــت البرملــان بهــذه الصفــة
ٍ
عــدد كبيــر مــن األعضــاء للخبــرة الالزمــة ،وعــدم وجــود أعضــاء بارزيــن ومؤثريــن
إلــى افتقــار
ـب يف مصلحــة املواطــن اإليرانــي ،أو
لتشــكيل مواقــف قويــة جتــاه القــرارات املصيريــة ،التــي تصـ ُّ
يســتطيعون تشــكيل تيــارات و ُكتــل داخــل البرملــان تســهم يف تصحيــح املســارات اخلاطئــة بالبرملــان.
ومــن بــن القــرارات التــي أصدرهــا البرملــان مؤخ ـ ًرا وقــادت إلــى اتهامــه بعــدم الكفــاءة وانعــدام
الرؤيــة ،القــرا ُر الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة مبناقشــة املوازنــة بالبرملــان ،بشــأن حتصيــل الضرائــب
مــن املناطــق احلــرة كمــا هــو احلــال يف بقيــة املناطــق((( ،وهــو القــرار الــذي مــن شــأنه أن يفاقِ ــم
مــن األضــرار واخلســائر االقتصاديــة التــي تتع ـ َّرض لهــا إيــران ،ويــؤدي إلــى قيــام مــا تب َّقــى مــن
ـزم حقائبهــم والتوجــه إلــى دول أخــرى.
املســتثمرين وأصحــاب رؤوس األمــوال بحـ ِ
ثانيا :مقاضاة خامنئي وروحاني بسبب جائحة كورونا
ً
يف ســابقة حتمــل دالالت متعــددة ،رف ـ َع محاميــان يدعيــان محمــد رضــا فقيهــي وآرش كيخســروي
ضــد املرشــد خامنئــي ،والرئيــس الســابق روحانــي ،وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة
دعــوى قضائيــة
َّ
ملكافحــة «كورونــا» يف إيــران .وجــاء يف الدعــوى املســجلة بتاريــخ  27فبرايــر 2022م ،اتهــام كبــار
املســؤولني اإليرانيــن الذيــن أداروا جائحـ َة «كورونــا» مبــن فيهــم املرشــد ،ونُ ِســب إليهــم «التسـ ُّبب يف
القتــل غيــر العمــد ألكثــر مــن  100ألــف مواطــن إيرانــي ،واســتغاللِ املنصــب والســلطة ،وعــدم تنفيــذ
القوانــن الوطنيــة املتعلقــة بعمليــة مكافحــة الفيــروس»((( .ويبـ ِّرر احملاميــان الشــكوى املقدمــة ضـ َّـد
املرشــد ،إلــى األوامــر التــي أصدرهــا يف ينايــر 2021م بحظــر اســتيراد لقــاح «كورونــا» مــن الواليــات
املتحــدة وبريطانيــا ،وفشــل املؤسســات الطبيــة احملليــة يف إنتــاج اللقــاح بكميــات كبيــرة؛ األمــر الــذي
تسـ َّبب بارتفـ ٍـاع حــاد يف عــدد الوفيــات.
حرجــا ،اضط ـ َّر املرشــد للتراجــع عــن أوامــره،
وبعــد بضعــة أشــهر؛ أي بعــد أن أصبــح الوضــع
ً
ـب بتوفيــر اللقــاح «بــأي طريقــة ممكنــة» .تلــك األوامــر أدت إلــى التأخــر يف اســتيراد اللقاحــات؛
وطالـ َ
ٍ
عــدد كبيــر مــن اإليرانيــن جــ َّراء اإلصابــة
وبالتالــي تباطــؤ عمليــة التطعيــم؛ مــا أدى إلــى وفــاة
بفيــروس «كورونــا».
املوجــه لروحانــي ،فهــو أ َّن العديـ َد مــن القــرارات التــي اتخذهــا هــو واللجنـ ُة الوطنيــة
أمــا االتهــام
َّ
وفــرض االحتــرازات
ملكافحــة «كورونــا» ،أدت إلــى انتشــار اجلائحــة يف إيــران ،كرفضــه تطبيــ َق
َ
((( المرجع السابق.
((( آفتاب يزد ،عجب مجلسی!1400/11/25( ،هـ.ش) ،تاريخ االطالع 02 :مارس 2022مhttps://bit.ly/3t0r47f ،
((( المرجع السابق.
((( صــدای امریــکا ،شــکایت علیــه علــی خامنـهای و حســن روحانــی بــه اتهــام «قتــل غیرعمــد» هــزاران نفــر در اوج شــیوع کرونــا10( ،
اســفند 1400هـــ.ش) ،تاريخ االطــاع 02 :مــارس 2022مhttps://bit.ly/3HPUclB ،
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الصحيــة يف عمــوم البــاد ،وعــدم حظــر الســفر بــن املــدن وبــن املقاطعــات ،ونقــص املرافــق
واملعــدات الطبيــة ،فضـلًا عــن العديــد مــن القــرارات واإلجــراءات اخلاطئــة التــي اتخذتهــا حكومتــه
للتعامــل مــع الفيــروس(((.
مي هــذه الشــكوى للقضــاء اإليرانــي منــذ أغســطس
وكان احملاميــان قــد أعلنــا عــن نيتهمــا تقــد َ
2021م ،لكــن الســلطات األمنيــة أمــرت باعتقالهمــا .ولــم تكتـ ِ
ـف الســلطات بالقبــض علــى احملاميـ ْـن،
(((
بــل قامــت الســلطة القضائيــة باتهامهمــا باإلخــال بالنظــام العــام وزعزعــة األمــن القومــي  ،علــى
أمــل أن يتراجعــا عــن الشــكوى ،أو علــى أقــل تقديــر اإلضعــاف مــن مصداقيتهمــا أمــا َم الشــارع
اإليرانــي .وال شــك أن الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الســلطات مــع احملاميــن تنـ ُّم عــن مخــاوف عــدة،
ـجع علــى
أبرزهــا اخلشــية مــن أن تفتــح هــذه الشــكوى النــار علــى مســؤولي النظــام اإليرانــي ،وتشـ ِّ
فتــح العديــد مــن امللفــات ،التــي تــو َّرط فيهــا املرشــد خــال األعــوام املاضيــة ،أو أن تطــال الشــكاوى
املتنفذيــن يف املؤسســات األمنيــة واحلــرس الثــوري؛ لدورهــم يف قمــع الشــعب اإليرانــي ،خاصــ ًة
خــال املظاهــرات الشــعبية املتكــررة التــي شــهدتها إيــران منــذ عــام 2009م ،وهــي القضايــا التــي
ـس وجــدا َن نسـ ٍ
ـبة كبيــرة مــن الشــعب اإليرانــي.
تالمـ ُ
ً
ثالثا :قضايا فساد بالمئات في وزارة إيرانية واحدة
َ
َ
نصــف عــدد
أن  1000موظــف يشــكلون
كشــف وزيــر العمــل اإليرانــي حجــت عبــد امللكــي ،عــن َّ
ً
َّ
املوظفــن يجــب طردهــم مــن الــوزارة ،وقــال :إن وزارتــه «أقالــت حتــى اآلن  350مســؤولا» ،كمــا أكــد
أنــه مت رفــع  120قضيــة فســاد يف وزارتــه إلــى الســلطة القضائيــة((( .وتأتــي تصريحــات الوزيــر
بعــد أيــام مــن تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة ،الــذي وضــع إيــران يف املرتبــة  150مــن مجمــوع
 180دولــة ،حســب مؤشــر انتشــار الفســاد املالــي .هــذه األرقــام تســتوقف املتابــع؛ ألنهــا صارخـ ٌة يف
أن  %50مــن مســؤولي وزارة إيرانيــة موصومــون بالفســاد وخيانــة األمانــة،
إحصائياتهــا مــن حيــث َّ
وكذلــك ألنهــا تفــرض تســاؤالت عــدة عــن جــدوى األدوار ،التــي تضطلــع بهــا الســلطات اإليرانيــة
للقضــاء علــى الفســاد.
بعــد استشــراء الفســاد وتب ّديــه للعلــن ،ســعى النظــام اإليرانــي للتصــدي لــه ،وحــثّ اخلطــى لتطمــن
الشــارع اإليرانــي بقــدرة القضــاء علــى مكافحتــه وحفــظ حقــوق الشــعب ،ومــن ذلــك قــرار املرشــد
رئيســا للســلطة القضائيــة يف مــارس 2019م ،وتكليفــه مبهمــة مكافحــة الفســاد علــى
بتعيــن رئيســي
ً
أن حمالت
أن تصريحــات وزيــر العمــل األخيــرة حــول الفســاد يف وزارته ،كشــفت َّ
وجــه اخلصــوص .بيــد َّ
إن عمليــات الفســاد يف مؤسســات النظــام اإليرانــي
رئيســي ملكافحــة الفســاد لــم تفشــل فحســب ،بــل َّ
وصلــت إلــى مراحــل قياســية ،وإال فكيــف لكيــان حكومــي أساســي كــوزارة العمــل ،التــي تقــف علــى
مصالــح العمــال وشــؤونهم يف ك ِّل قطاعــات البــاد ،أن يصــل فيهــا معــدل الفســاد لهــذه النســبة الكبيرة.
((( كيهــان لنــدن ،شــکایت دو وکیــل دادگســتری از علــی خامن ـهای ،حســن روحانــی و اعضــای ســتاد مبــارزه بــا کرونــا 10( ،اســفند
1400ه.ش) ،تاريــخ االطــاع 04:مــارس 2022مhttps://bit.ly/3HRN886 ،
((( صــدای امریــکا ،شــکایت علیــه علــی خامنـهای و حســن روحانــی بــه اتهــام «قتــل غیرعمــد» هــزاران نفــر در اوج شــیوع کرونــا ،مرجــع
سابق.
((( ايرنــا ،ارســال  120پرونــده فســاد مدیــران دولــت قبــل بــه مراجــع قضایی/هــزار مدیــر ناکارآمــد در وزارت کار برکنــار میشــوند،
( 23بهمــن 1400هـــز.ش) ،تاريــخ االطــاع 04 :مــارس 2022مhttps://bit.ly/3KwcJ8t ،
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خالصة
ـف احلكومــة احلاليــة ،بأنهــا أضعـ ُ
قــد يكــون مــن الســابق ألوانــه وصـ ُ
ـف حكومــة متـ ُّر علــى إيــران منــذ
خصوصــا أنهــا ال تــزال يف بدايــة عمرهــا ،وتواجــه العديـ َد مــن التحديات،
انتصــار ثورتهــا يف 1979م،
ً
ـب إليــه املنتقــدون ،كغياب البرامــج واخلطط
مــن جـ َّراء العقوبــات .لكــن هنــاك مؤشــرات تؤيــد مــا ذهـ َ
انفــراج
تتحــدث عــن
االقتصاديــة ،وضعــف األداء اإلداري ،وعــدم دقــة التقاريــر الرســمية التــي
َّ
ِ
الوضــع االقتصــادي وتراجـ ِـع التضخــم .أمــا البرملــان الــذي مضــى علــى عمــره عامــان ،فقــد كان
جـ ُّل نشــاطه يتر َّكــز علــى تشــديد اخلنــاق علــى احلكومــة الســابقة بغيـ َة إضعافهــا وإضعــاف «التيــار
اإلصالحــي» الداعــم لهــا ،لكــن بعــد فــوز رئيســي يف االنتخابــات الرئاســية وســيطرة «احملافظــن»
ـاب روح التنافــس بعــد ســيطرة
علــى جميــع مؤسســات النظــام اإليرانــي ،تراجـ َع نشــاطه .كمــا َّ
أن غيـ َ
«احملافظــن» علــى معظــم مقاعــد البرملــان وعــدم ض ِّمــه لشــخصيات مؤثــرة ذات ثقــل كتلــك التــي
شــهدتها البرملانــات الســابقة ،جميعهــا عوامــل مؤثــرة ،وكان لهــا دو ٌر كبيــر يف تراجــع أدائــه.
إن النظــا َم اإليرانــي
املقدمــة
وفیمــا یتعلــق بالشــكوى
ضــد املرشــد خامنئــي ،ميكــن القــول َّ
َّ
َّ
قــد ينجــح يف إســكات األصــوات التــي تنــادي مبحاكمــة املســؤولني املتهمــن بارتــكاب جرائــم بحــق
أن االتهامــات املوجهــة لـ ٍّ
ـكل مــن خامنئــي وروحانــي مــن قِ َبــل احملاميـ ْـن تبقــى
الشــعب اإليرانــي ،بيــد َّ
محـ َ
ـط االهتمــام؛ كــون الشــكوى ُقدِّمــت للمحاكــم اإليرانيــة وليــس حملاكــم خارجيــة ،فضـلًا عــن كونهــا
ظاهــرةٌ جديــدة علــى الشــارع اإليرانــي ،قــد يكــون لهــا مــا بعدهــا.
أن اخلطــوات التــي اتّبعهــا
وتصريحــات وزيــر العمــل حــول الفســاد املستشــري يف وزارتــه ،أثبتــت َّ
أي أثـ ٍـر
رئيســي ،ســوا ًء عندمــا كان
رئيســا للســلطة القضائيــة أو بعــد وصولــه للرئاســة ،لــم يكــن لهــا ُّ
ً
أن ظاهــرةَ الفســاد تشــه ُد زيــاد ًة مضطــردة حتــى يف
يف اجتثــاث الفســاد أو التقليــل منــه ،كمــا أثبتــت َّ
وزارات احلكومــة ،التــي كان رئيســها وال يــزال يتب َّنــى مشــرو َع مكافحــة الفســاد ،ولعـ َّـل مــا كشـ َ
ـف عنــه
ـأن  %50مــن مســؤولي وزارتــه متهمــون بالفســاد ،خيـ ُر دليـ ٍـل علــى ذلــك.
وزيــر العمــل بـ َّ
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الملف االقتصادي
تنــاول امللــف االقتصــادي لشــهر ينايــر 2022م ،الواق ـ َع االقتصــادي إليــران يف مطلــع العــام
اجلديــد ،والتحديــات املســتقبلية قصيــرة وطويلــة األجــل وتفاعــات النظــام اإليرانــي معهــا.
بينمــا ِّ
يركــز تقريــر شــهر فبرايــر علــى طبيعــة العالقــات االقتصاديــة بــن إيــران وروســيا
وأوكرانيــا .كمــا يناقــش تداعيــات الغــزو الروســي ألوكرانيــا علــى االقتصــاد اإليرانــي مســتقب ًلا.
ً
أول :طبيعة العالقات االقتصادية بين إيران وروسيا وأوكرانيا
شــهدت العالقــات التجاريــة بــن روســيا وإيــران منـ ًوا ،خــال الســنوات األخيــرة املاضيــة ،وتر َّكــزت
إلــى ٍ
حــد كبيــر يف مجــال الغــذاء غيــر اخلاضــع للعقوبــات األمريكيــة ،بخــاف جتــارة األســلحة
بالطبــع .لكــن رغــم ذلــك ،ال يــزال حجــم جتــارة روســيا مــع دول أخــرى باملنطقــة أكب ـ ُر بكثيــر مــن
جتارتهــا مــع إيــران .أمــا فيمــا يتعلــق بالتجــارة اإليرانية-األوكرانيــة ،فهــي محــدودة ،وأقــل بكثيــر مــن
جتــارة إيــران مــع روســيا.
ـف يف 2021م ،وفــاقَ
أن حجـ َم جتــارة إيــران وروســيا تضاعـ َ
تُظهِ ــر إحصــاءات اجلمــارك الروســية َّ
تترجــح فيــه كفــة صادرات
أي
ـيا؛
ـ
روس
ـح
ـ
صال
يف
ـه
ـ
وأغلب
،)1
حــدو َد الـــ  4مليــارات دوالر (انظــر شــكل
ّ
َّ
روســيا إلــى إيــران.
وصـ َّـدرت روســيا مــا قيمتُــه  3.68مليــارات دوالر إلــى إيــران يف 2021م ،بزيــادة  %115عــن 2020م،
بينمــا بلغــت صــادرات إيــران إلــى روســيا  967مليــون دوالر بنمــو  %21خــال نفــس الفتــرة الزمنيــة.
أي البلديــن شــري ًكا جتار ًيــا مه ًمــا بالنســبة لآلخــر؛ فأكبـ ُر الشــركاء التجاريــن
لكــن مــع ذلــك ال يُ َعـ ّد ُّ
ٌ
إليــران هــم الصــن واإلمــارات والعــراق وتركيــا وأفغانســتان ،وقل ـة مــن الــدول األوربيــة ،بينمــا لــم
تشـ ِّكل حصـ ُة إيــران مــن إجمالــي التجــارة اخلارجيــة الروســية ســوى  ((( % 0.7فقــط يف 2021م.
شكل ( :)1جتارة إيران مع روسيا وأوكرانيا باملليون دوالر (2021-2011م)
المصدر،IMF, Direction of Trade Statistics :
إعداد« :رصانة»
((( راديــو فــردا“ ،آمارهــای گمرکــی :صــادرات روســیه بــه ایــران در ســال  2021بیــش از دو برابــر شــد” 18( ،بهمــن  1400ه.ش) ،تاريــخ
االطالع 02 :مــارس  2022مhttps://bit.ly/3sL1eUx ،
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أمــا بالنســبة للعالقــات التجاريــة بــن إيــران وأوكرانيــا ،فكانــت بحــدود  160مليــون دوالر فقــط
ـجلت أعلــى مســتوى لهــا عقِ ــب االتفــاق النــووي يف 2016م ،بحوالــي 660
خــال العــام املاضــي ،وسـ َّ
مليــون دوالر فقــط ،ويتَّضــح التراجــع الكبيــر يف حجــم التجــارة املشــتركة بــن البلديــن بعــد فــرض
العقوبــات األمريكيــة ،وتتر َّكــز حــول املــواد الغذائيــة والزيــوت والفواكــه.
اقتصاديا
ثانيا :تداعيات الحرب الروسية-األوكرانية على إيران
ً
ً
رغــم ضعــف وتواضــع حجــم التبــادل التجــاري املباشــر بــن إيــران وروســيا ،وكذلــك ضعفــه بــن إيران
ـرب الروســية-األوكرانية ســيكون لهــا تداعيــات اقتصاديــة وجتاريــة مباشــرة
وأوكرانيــا ،إ َّلا َّ
أن احلـ َ
وغيــر مباشــرة علــى إيــران ،ســوا ًء بالســلب أو اإليجــاب ،نظـ ًرا لترابــط وتشــابك املصالــح االقتصاديــة
يف العالــم مــن ناحيــة ،ولطبيعــة األدوار االقتصاديــة لــكال االقتصاديــن الروســي واألوكرانــي علــى
مســتوى العالــم.
جــزءٌ كبيــر مــن الــواردات اإليرانيــة مــن اخلــارج متعل ـ ٌق باســتيراد األغذيــة الرئيســية ،كالقمــح
والشــعير والــذرة .األزمــة ليســت فقــط يف أنهــا تســتورد أغلبهــا مــن روســيا وأوكرانيــا ،لكــن يف كــون
ـص توافرهــا
البلديــن مــن كبــار مصـدِّري تلــك املــواد الغذائيــة علــى مســتوى العالــم؛ وبالتالــي فـ َّ
ـإن نقـ َ
يف الســوق العاملــي بســبب احلــرب ،سـ َ
ـوف يتس ـ َّبب يف ارتفــاع أســعارها ،حتــى إ ْن توافــرت بدائــل
االســتيراد مــن دول أخــرى.
ـرص محتملــة إليــران لتعويــض احتياجــات بعــض
مــن ناحيــة أخــرى ،قــد تتسـ َّبب احلــرب يف خلــق ُفـ ٍ
دول جوارهــا مــن نقــص بعــض املعــادن ،التــي كانــت تســتوردها مــن روســيا أو أوكرانيــا ،كاحلديــد
واملنغنيــز والفحــم.
علــى ســبيل املثــال ،تســتورد إيــران كميــات كبيــرة مــن الــذرة تصــل إلــى  7ماليــن طــن ســنو ًيا ،مــن
أوكرانيــا وروســيا والبرازيــل ورومانيــا ،وبعــد انــدالع احلــرب بــن اثنــن مــن تلــك الــدول ،ال تتبقــى
ألن البرازيــل ليســت يف موســم حصــاد حال ًيــا ،لذلــك ســيزيد االعتمــاد علــى االحتياطــي
إال رومانيــا؛ َّ
(((
احمللــي مــن الــذرة ،الــذي يكفــي إيــران لشــهر واحــد فقــط  ،حتــى توفيــر البدائــل .وبجانــب أهميــة
الــذرة يف اســتخراج الزيــوت ،فهــي مكــو ٌن أساســي ألعــاف املاشــية والدواجــن؛ مــا سـ َ
ـوف يؤثــر
علــى أســعار اللحــوم والدواجــن يف إيــران بالتأكيــد ،وكانــت أســعار هــذه الســلع يف ارتفــاع مســتمر،
حتــى قبـ َل انــدالع احلــرب األوكرانية-الروســية .أمــا بالنســبة للزيــوت ،فأصبحــت شــحيح ًة ببعــض
األقاليــم اإليرانيــة ،يف الوقــت الراهــن.
انعكســت تداعيــات احلــرب يف تأثُّــر أســعار املعــادن والعمــات املشــفرة عامل ًيــا ،عقِ ــب الغــزو
الروســي ألوكرانيــا ،وتــر َّدد صــدى هــذا االرتفــاع العاملــي يف األســواق احملليــة اإليرانيــة ،كارتفــاع
ســعر الذهــب ،وتراجــع كبيــر يف أســعار العمــات املشــفرة ،مثــل «بيتكويــن» وغيرهــا مــن العمــات
الرقميــة ،التــي زاد اســتثمار اإليرانيــن فيهــا خــال الســنوات املاضيــة؛ بغــرض االســتثمار والتجــارة
وااللتفــاف علــى العقوبــات .لكــن انخفضــت أســعار العمــات األجنبيــة قلي ـلًا يف إيــران ،وارتفعــت
بأخبــار عــن تقــ ُّدم املفاوضــات النوويــة مــع الغــرب ،وهــي أخبــا ٌر لهــا
مؤشــرات البورصــة تأثُّــ ًرا
ٍ
((( راديــو فــردا ،پیشبینــی کمبــود حتمــی نهــاد ه ذرت در ایــران در پــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن” 7( ،اســفند  1400ه.ش) ،تاريــخ
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ـكاس إيجابــي يَظ َهــر يف أداء البورصــة وســعر العمــات عــاد ًة.
انعـ ٌ
يف املقابــل ،بــدأت إيــران تســتفيد بالفعــل مــن االرتفــاع الكبيــر والســريع ألســعار النفــط ،بعــد
ارتفاعــه ملســتويات قياســية (قري ًبــا مــن  120دوال ًرا للبرميــل) يف األيــام األولــى مــن شــهر مــارس؛
ـجل لــه يف 2011م ،وهــو ســع ٌر يقــارب ضعـ َ
ـف الســعر الــذي تو َّقعتــه
لتقتــرب مــن أعلــى ســعر مسـ َّ
املوازنــة اإليرانيــة للعــام املقبــل  1401ه.ش ( 60دوال ًرا للبرميــل).
أن إيــران قــد صاغــت املوازنــة علــى أســاس اســتمرار العقوبــات وتصديــر كميــات
وعلــى الرغــم مــن َّ
متواضعــة ،إ َّلا أنهــا بــدأت يف تغييــر تلــك التقديــرات بزيــادة الكميــات املتوقــع تصديرهــا ،كذلــك
الســعر املتوقــع .ســتصب احلــرب الروســية-األوكرانية يف مضاعفــة إيــرادات النفــط املتو َّقعــة إليــران
مــر ًة واحــدة ،علــى أقــل تقديــر ،هــذا إذا مــا بقيــت العقوبــات .أمــا إذا مــا مت رفعهــا ،وهــو أمـ ٌر يبــدو
ـإن إيــرادات النفــط ســتتضاعف أكثــر مــن مــرة ،بعــد رفــع حظــر التصديــر ،يف ظــل
غي ـ َر بعيــد ،فـ َّ
ُّ
تعطــش العالــم للنفــط.
أمــا بالنســبة للغــاز الطبيعــي ،فاألمــر مختلــف ،حتــى مــع احتــواء األراضــي اإليرانيــة علــى أكبــر
ُّ
وتعطــش الســوق األوروبيــة للغــاز ،يف ضــوء تزويــد روســيا لهــا بأكثــر مــن ثلــث
حقــول الغــاز يف العالــم
احتياجهــا مــن الغــاز.
أن إيــران تُنتــج الغــاز بكميــات كبيــرة ،لكنهــا تص ـدِّره بكميــات محــدودة للغايــة
وعلــى الرغــم مــن َّ
حال ًيــا للعــراق ،بــل حتــى تســتور ُده -مــن تركمانســتان -لســد العجــز يف بعــض أقاليمهــا الشــمالية،
ويرجــع هــذا لعاملــن مهمــن؛ األول :زيــادة االســتهالك احمللــي للغــاز ،والثانــي :افتقــار إيــران للبُنيــة
التحتيــة واالســتثمارات الالزمــة لتصديــر الغــاز بفعــل العقوبــات الطويلــة ،التــي عرقلــت توســعها
يف اســتغالل أكبــر حقــل غــاز علــى مســتوى العالــم يقــع جنــوب إيــران ،وهــو حقــل بــارس اجلنوبــي،
أن روســيا كانــت حتــاول عرقلـ َة املنافســن لهــا دو ًمــا
وهــو حقــل غــاز ضخــم مشــترك مــع قطــر ،كمــا َّ
يف الســوق األوروبيــة .هــذا عــن الوضــع احلالــي ،لكنــه وض ـ ٌع قاب ـ ٌل بالطبــع للتغ ُّيــر ،عندمــا تُر َفــع
العقوبــات عــن إيــران ،يف ضــوء التوجــه األوروبــي القاطــع لتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز الروســي
مســتقبلًا بعــد الغــزو الروســي ألوكرانيــا ،واالحتيــاج األوروبــي الشــديد إلمــدادات الغــاز للتدفئــة
والصناعــة؛ مــا قــد يجــذب االســتثمارات لهــذا القطــاع ،بعــد وصــول أســعاره ملســتويات تاريخيــة.
علــى املــدى األبعــد ،قــد يترتــب علــى احلــرب الروســية احلاليــة انقســامات أكثــر عم ًقــا يف النظــام
االقتصــادي العاملــي ،قــد تُفيــد إيــران وتقـ ِّوي مــن تقاربهــا للمعســكر الشــرقي ،الــذي تتزع ُمــه الصــن
ـات أو حتالفـ ٍ
ـامات تخلــق كيانـ ٍ
ـات اقتصاديــة جديــدة .مــا اتَّضــح حتــى اآلن،
وروســيا ،ولعلَّهــا انقسـ ٌ
ـرب الروســية ليســت قــرا ًرا متعج ـلًا ،بــل ســبق ُه جتهي ـ ٌز اقتصــادي ل ُعزلـ ٍـة قــد تطــو ُل
يُظهِ ــر َّ
أن احلـ َ
لســنوات بتراكمهــا الحتياطــات كبيــرة مــن الذهــب ،وتقويتهــا لتكتــات جتاريــة قائمــة كـــ «البريكــس»
واالحتــاد األوراســي وغيرهمــا ،وحتــى محــاوالت خلــق نُ ِظــم دفــع ماليــة بالتعــاون مــع الصــن تكــون
بديل ـ ًة عــن نظــام «ســويفت» ،الــذي مت إخــرا ُج روســيا منــه مؤخ ـ ًرا .أي أننــا قــد نشــه ُد تنام ًيــا يف
ـوي مــع الصــن حال ًيــا -واألمــر
التقــارب االقتصــادي بــن إيــران وروســيا والصــن -قائـ ٌم بالفعــل وقـ ٌ
بالطبــع ال يقـ ُ
ـف عنــد التعــاون االقتصــادي ،بــل يتخطــاه جملــاالت التعــاون السياســي ،والطموحــات
اخلارجيــة.
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مــن وجهــة نظــر أخــرى ،قــد تتقــوى أو تزيــد أوراق الضغــط يف يــد النظــام اإليرانــي؛ نتيجــ َة
االنقســام األوروبي-الروســي ،فأوروبــا والواليــات املتحــدة ســتكونان يف حاجـ ٍـة ماســة لتقليــل أســعار
النفــط والغــاز املشــتعلة حال ًيــا ،بضــخّ املزيــد منهمــا يف الســوق؛ لتقليــل تكاليــف اإلنتــاج ،ودفــع النمــو
االقتصــادي ،وهــي فرصـ ٌة ينتظرهــا النظــا ُم اإليرانــي ،بعــد رفــع العقوبــات ،ويف مقابــل ذلــك انتعــاش
املــوارد املاليــة بعــد ثــاث سـ ٍ
ـنوات عجــاف ،ومــا يعنيــهِ مــن انفراجـ ٍـة يف األوضــاع الداخليــة ،وحركـ ٍـة
أكبــر علــى املســتوى اخلارجــي.
خالصة
أن طبيع ـ َة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بــن إيــران وروســيا متواضعــة ،وبدرجــة أكثــر
يتَّضــح َّ
ـات مباشــرة علــى
تواض ًعــا بــن إيــران وأوكرانيــا ،إ َّلا َّ
ـرب الروســية-األوكرانية كان لهــا انعكاسـ ٌ
أن احلـ َ
بالســلب وبعضهــا اآلخــر باإليجــاب ،خاصـ ًة
الواقــع االقتصــادي اإليرانــي يف الوقــت الراهــن ،بعضهــا ّ
يف مجــاالت األغذيــة اإلســتراتيجية ،والعمــات الرقميــة ،واملاليــة العامــة للدولــة ،والطاقــة ،وصــولًا
إلــى احتمــاالت خلــقِ حتالفـ ٍ
ـات جديــدة ،وأوراقِ ضغـ ٍـط اقتصاديــة.
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الملف العسكري
يســتعرض امللــف العســكري لشــهر فبرايــر 2022م ،عــود َة اخلالفــات احلدوديــة بــن طهــران
وإســام آبــاد مــن جديــد ،بعــد شــنِّ ميليشــيات محســوبة علــى إيــران هجمــات علــى احلــدود
الباكســتانية.
عقــب الغــزو الروســي ألوكرانيــا،
كمــا يتنــاول حال ـ َة انعــدام الثقــة بــن روســيا والغــرب ِ
وتأثيــرات ذلــك علــى مفاوضــات امللــف النــووي .مــن جانــب آخــر يســتعرض التقريــر ظاهــرة
تصاعــد الســخط الداخلــي
تزايــد الســاح واالجتــار بــه بــن املدنيــن اإليرانيــن يف ظــل
ُ
مــن سياســات احلكومــة ،وارتفــاع معــدل اجلرميــة ،وأعمــال تهريــب األســلحة عبــر احلــدود
اإليرانيــة.
ً
هجوما على قوات الحدود الباكستانية
أول :ميليشيات من إيران تشن
ً
عــادت اخلالفــات مــن جديــد بــن باكســتان وإيــران يف فبرايــر ،بعــد هجومــن علــى قواعــد عســكرية
تابعــة حلــرس احلــدود الباكســتاني يف مقاطعتــي نوشــكي وجاغــي علــى يــد مقاتلــن بلــوش ،أســفرا
عــن مقتــل عــدد مــن اجلنــود الباكســتانيني((( .نفَّــذ الهجومــن عشــرة رجــال ممــن يُطلَــق عليهــم
مدججــن بأســلحة
«جيــش حتريــر البلــوش» ،تســللوا إلــى احلــدود الباكســتانية علــى دفعتــن؛
َّ
متطــورة مــن إيــران وأفغانســتان إلــى املقاطعتــن احلدوديتــن ،حيــث شــنوا هجو ًمــا علــى القــوات
شــبه العســكرية .ومت َّكنــت هاتــان اجملموعتــان مــن التغلغــل بقــوة داخــل القواعــد العســكرية ،لدرجــة
لــم تتمكــن القــوات اخلاصــة الباكســتانية ومعهــا الطائــرات املروحيــة احلربيــة والطائــرات دون طيــار
مــن القضــاء عليهــم ،إال بعــد ُمضــي ثالثــة أيــام .إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،مت تنفيــذ هجــوم مشــابه يف
 25ينايــر 2022م علــى مقاطعــة كيــج الباكســتانية بالقــرب مــن املدينــة الســاحلية جــوادر .اجلديــر
بالذكــر أن باكســتان تتشــارك مــع إيــران بحــدود تزيــد عــن  600كلــم ،وتش ـ ِّكل الطائفــة الشــيعية
 %13-10مــن الســكان ،لكــن ال يتوافــق جميعهــم مــع النظــام اإليرانــي.
َّ
أن مخاطبتهــا لطهــران
أرســلت باكســتان حتذيــرات شــديدةَ اللهجــة للحكومــة يف أفغانســتان ،إلا َّ
كانــت محســوب ًة يف هــذا الصــدد .ومنــذ عقــود ،تــراو ُد إســام أبــاد شـ ٌ
ـكوك حــول دور طهــران الفاعــل
ـض علــى
يف بلوشســتان ،وتنامــت الشــكوك تنام ًيــا كبي ـ ًرا ،بعدمــا ألقــت الســلطات الباكســتانية القبـ َ
ضابــط مخابــرات هنــدي بتهمــة التخطيــط ألنشــطة تخريبيــة مــن مدينــة تشــابهار اإليرانيــة ،حيــث
انتحــ َل شــخصية تاجــر بتأشــيرة عمــل((( .وتســتثمر الصــن اســتثمارات كبيــرة يف مينــاء جــوادر
(1) Ghalib Nihad, “ISPR says attacks repulsed in Balochistan’s Naushki and Panjgur; 4 terrorists killed,” DAWN, February 2, 2022, accessed February 28, 2022 https://bit.ly/3IBWl5H
(2) “Pakistan army sentences Indian ‘spy’ to death,” Al-Jazeera, April 10, 2017, accessed February 28, 2022 https://
bit.ly/3MeVSIM.
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الباكســتاني ،الــذي يُ َعـ ّد أعمـ َق مينــاء بحــري يف آســيا واملنافــس املباشــر لتشــابهار اإليرانــي.
ـاح مشــروع مينــاء جــوادر؛ نظـ ًرا
ويــرى عديـ ٌد مــن املســؤولني يف إيــران عالنيـ ًة انعــدا َم فـ ِ
ـرص جنـ ِ
لتمـ ُّرد البلــوش املدعــوم مــن اخلــارج ،الســيما مــن الهنــد وإيــران ،وف ًقــا للروايــة الباكســتانية.
(((
ويف داللــة واضحــة ،تزامنــت هــذه الهجمــات مــع زيــارة رئيــس الــوزراء الباكســتاني للصــن  .ويف
هــذا الســياق ،وبعــد أســبوع مــن احلادثــة ،دعــت باكســتان وزيـ َر الداخليــة اإليرانــي أحمــد وحيــدي
لتقــدِّم لــه أدلــ ًة تُثبــت تــو ُّرط هــؤالء املقاتلــن يف الهجــوم مــن داخــل احلــدود اإليرانيــة .وكانــت
االجتماعــات بــن اجلانبــن متوتــرة ،بحســب بعــض املراقبــن ،إال أنــه لــم يفصــح عــن أي تفاصيــل
إلــى وســائل اإلعــام؛ كمــا جــرت العــادة مــع باكســتان يف تناولهــا قضايــا متعلقــة بإيــران.
تســتمر طهــران (مســتخدم ًة الهنــد كفزاعــة) يف دفــع إســام أبــاد التخــاذ وضعيــة الدفــاع عــن
النفــس ،ومــع ذلــك ،اســتفزت احلادثــة األخيــرة بعــض املؤثريــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
الذيــن انتقــدوا عالنيـ ًة عمليــات نفــوذ احلــرس الثــوري اإليرانــي داخــل باكســتان ودوره يف األنشــطة
التخريبيــة ،الســيما يف بلوشســتان .وكان مقــر ًرا أن تظ َهــر زيــارة وحيــدي ولقــاؤه مــع كبــار املســؤولني
احلكوميــن والعســكريني علــى أنهــا زيــارة اعتياديــة ،لكــن جــرى اإلعــان عنهــا مــع إدانــة علنيــة
للهجمــات يف بلوشســتان .وراف ـ َق وزيــر الداخليــة اإليرانــي يف زيارتــه هــذه قائــد حــرس احلــدود
العميــد أحمــد علــي كــودرزي.
مــن جانبهــا ،أعربــت باكســتان عــن تصميمهــا علــى اســتكمال تســييج احلــدود يف أقــرب وقـ ٍـت
ممكــن .واتفــق اجلانبــان ً
أيضــا علــى تســريع إنشــاء األســواق ،إلــى جانــب تشــكيل مجموعــات
(((
عمــل مشــتركة بشــأن إدارة احلــدود؛ للحــد مــن عمليــات التهريــب علــى احلــدود  ،بغيــة تفــادي أي
حــوادث مشــابهة.
ثانيا :غزو أوكرانيا يضائل آمال إيران في تخفيف العقوبات
ً

ال تــزال محادثــات فيينــا مســتمر ًة منــذ عشــرة شــهور ،إذ غلبــت يف ثناياهــا إشــارات النفراجــة
محتملــة((( .ويف أعقــاب الغــزو الروســي ألوكرانيــا ،وتصاعــد حالــة انعــدام الثقــة بــن الكرملــن
والغــرب ،وقضايــا إيــران العالقــة منــذ زمــن طويــل مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة العالقــة،
أصبحــت احتماليــة إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة غيــر مؤكــدة.
أفضــت الزيــارة األخيــرة التــي قــام بهــا األمــن العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيــل
غروســي إلــى إيــران ،يف إطــار زياراتــه التــي تتــم عــاد ًة َقبــل أيــام مــن اجتمــاع «مجلــس احملافظــن»
طــر زمنيــة أقصــر؛ لتزويــد الوكالــة
التابــع للوكالــة ،إلــى تفاهــم جديــد بــن اجلانبــن ،حتــت أ ُ ٍ
مبعلومــات عــن ثالثــة مواقــع كانــت تُطالــب بهــا((( .وتع َّهــد غروســي ً
أيضــا بتقــدمي تقريــر لــــــ «مجلــس

(1) Kamran Yousaf, “PM leaves for China today to attend Winter Olympics,” Express Tribune, February 2, 2022,
accessed February 28, 2022 https://bit.ly/3Ix7qou.
(2) Sabena Siddiqui, “Pakistan boosts Iran border security, maintains balance with Riyadh,” Al-Monitor, February 25,
2022, accessed February 28, 2022 https://bit.ly/35oDYTl.
(3) “Laurence Norman, ‘U.S. Nears Return to Iran Nuclear Deal,” WSJ, February 21, 2022, accessed March 6, 2022
https://on.wsj.com/3MsGU1V
(4) Joint Statement by HE Mr Mohammad Eslami, “Vice-President and President of the Atomic Energy Organization
of Iran, and HE Mr Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency,” IAEA, March 5,
2022, accessed March 6, 2022 https://bit.ly/3HJ15Ff
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احملافظــن» حــول هــذه املعلومــات ،يف يونيــو املقبــل .ومــر ًة أخــرى ،مت َّكنــت إيــران مــن جتنُّــب إصــدار
أن
قــرار حاســم مــن اجمللــس يف اجتماعــه املقــ َّرر يف  08مــارس 2022م .ومــن املثيــر لالهتمــام َّ
انتباهــا ثانو ًيــا؛ فعلــى ســبيل املثــال ،لــم يذكــر الرئيــس جــو
الواليــات املتحــدة تعطــي هــذا امللــف
ً
بايــدن إيــران أو برنامجهــا النــووي يف خطابــه عــن «حالــة االحتــاد» أمــام الكوجنــرس ،باســتثناء
تلعثُمــه بغيــر قصــد بقولــه «الشــعب اإليرانــي» بــدلًا مــن «الشــعب األوكرانــي»((( .وأثــار هجــوم روســيا
علــى أوكرانيــا ،التــي كانــت يو ًمــا مــا مس ـلَّح ًة نوو ًيــا ،اهتمــا َم املفكريــن اإلســتراتيجيني اإليرانيــن
و«املتشــددين» ،الذيــن رفعــوا أصواتهــم مطالبــن بااللتــزام باخلطــوط احلمــراء ،والشــروط التــي
يســعون إلــى فرضهــا يف املفاوضــات النوويــة ،تخ ُّو ًفــا مــن أن يحــدث لهــم مــا حــدث يف أوكرانيــا،
مــن إحــدى الــدول املعاديــة إليــران .احلافــز بالنســبة لهــم يك ُمــن يف الوضــع الراهــن ،الــذي يــؤدي
إلــى انســحاب إيــران مــن «معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي» لتُصبــح دولـ ًة نوويــة .ومــع ذلــك ،جنــد
أن الواقعيــن يف احلكومــة اإليرانيــة متفائلــون باحلصــول علــى اتفــاق نــووي أفضــل ،حتــى مــن ذلــك
أن واشــنطن
الــذي أُبــرِ م يف عهــد الرئيــس األمريكــي األســبق بــاراك أوبامــا يف 2015م،
خصوصــا َّ
ً
ووســائل اإلعــام التابعــة لهــا تتنــاو ُل فقــط اآلن غــزو روســيا ألوكرانيــا .ويطالــب املســؤولون يف
إيــران باحتــرام اخلطــوط احلمــراء اإليرانيــة إلحيــاء خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة ،التــي تشــمل
رف ـ َع جميـ ِـع أنــواع العقوبــات األمريكيــة املفروضــة علــى طهــران((( .حينهــا ،لــن تتم َّكــن طهــران مــن
الوصــول إلــى أســواق التكنولوجيــا العامليــة فحســب ،بــل سـيُر َف ُع التجميـ ُد ً
أيضــا عــن مئــات املليــارات
مــن الــدوالرات مــن األصــول واألرصــدة اإليرانيــة؛ مــا يعـزِّز قدرتهــا علــى متويــل وكالئهــا يف الشــرق
األوســط وأماكــن أخــرى.
ويف ظــل التوقعــات باقتــراب رفــع العقوبــات األمريكيــة عــن إيــران ،تبــدو روســيا مســتعد ًة للتضحية
بحليفتهــا إيــران علــى مذبــح سياســتها اجليو-إســتراتيجية .ويشــير توقيــت غــزو روســيا ألوكرانيــا
أن الكرملــن نظــر يف خيــارات املســاومة املتاحــة
ُقبيــل إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة ،إلــى َّ
لديــه ،وهــذا يثيــر اخملــاوف لــدى اإليرانيــن بــأن تصبــح قضيتهــم مجــالًا للمســاومة.
وتــدرس واشــنطن إلغــاء العقوبــات املفروضــة علــى  112إيران ًيــا يف مكتــب املرشــد اإليرانــي علــي
خامنئــي ،مبــن فيهــم املتورطــن يف الهجــوم علــى ثكنــات مشــاة البحريــة األمريكيــة يف بيــروت عــام
1983م ،والهجــوم علــى مركــز للجاليــة اليهوديــة باألرجنتــن يف عــام 1994م((( .هــذه العقوبــات كانــت
مفروض ـ ًة َقبــل رئاســة ترامــب؛ وبالتالــي ال عالقــة لهــا ببرنامــج إيــران النــووي .حتــى إذا توصلــت
ـيتعي علــى مجلــس الشــيوخ مراجعــة االتفــاق
إيــران واحلكومــة األمريكيــة إلــى أرضيــة مشــتركة ،فسـ َّ
واملوافقــة عليــه ،بالتوافــق مــع اإلجــراءات التــي ســبق أن اعتمدهــا أوبامــا يف 2015م((( .ومــع ذلــك،
وســط العديــد مــن القضايــا العالقــة دون حــل بــن إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،فــإن
(1) Aila Slisco, “Biden Gaffes Cloud SOTU Speech as He Mixes up Iranians and Ukrainians,” Newsweek, March 1,
2022, accessed March 6, 2022 https://bit.ly/3KmKdWu
(2) “Vienna Talks: Removal Of US Sanctions ‘red Line’ For Iran,” Tasnim News Agency, February 7, 2022, accessed
March 6, 2022 https://bit.ly/35DoYRz
(3) Roj Eli Zalla, ‘US is preparing to lift all sanctions on Iran, Former State Department official tells Rudaw,’ Rudaw,
]March 6, 2022, https://bit.ly/3Clvjxe [Last viewed on March 6, 2022
(4) Jennifer Steinhauer, ‘Democrats Hand Victory to Obama on Iran Nuclear Deal,’ The New York Times, Sept 10,
]2015, https://nyti.ms/3sJJ1GT [Last viewed on March 6, 2022
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التوصــل قري ًبــا إلــى اتفــاق إلحيــاء خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة يبــدو غيــر واضــح.
ُّ
ً
ثالثا :تزايد السالح بين المدنيين والمخاوف األمنية
يف الوقــت الــذي تتزايــد فيــه حــاالت الســخط الشــعبي الداخلــي مــن ج ـ َّراء الفقــر وتــأزُّم الوضــع
االقتصــادي ،تزايــدت ظاهــرة انتشــار األســلحة الناريــة بــن املدنيــن ،واالجتــار بهــا ،وتعـ ُّدد املصــادر
أن القانــو َن اإليرانــي لــم ِ
التــي توفرهــا بــن أيــدي املواطنــن يف الداخــل،
يعــط احلــقَّ
خصوصــا َّ
ً
بحيــازة األســلحة الناريــة لغيــر املُرخَّ ــص لهــم ،بــل يجـ ِّرم حاملهــا ويع ِّرضــه ألقســى العقوبات .أشــارت
التقديــرات احملليــة إلــى ارتفــاع أعمــال تهريــب األســلحة وبيعهــا ،تزام ًنــا مــع تصاعــد مؤشــرات نِســب
الســرقات ،وأعمــال االبتــزاز يف اجملتمــع اإليرانــي ،خــال الســنوات األخيــرة .وشـ َّكلت الظاهــرة أحــد
أهــم اخملاطــر التــي يتع ـ َّرض لهــا الداخــل اإليرانــي؛ مــا حــدا باملســؤولني األمنيــن لوصــف األمــر
أن الظاهــرةَ حتمــل
باخلطــر احملــدق الــذي يهـدِّد األمــن .وأ َّكــد قائــد شــرطة طهــران حســن رحيمــيَّ ،
أن املوضــوع مت رف ُعــه للمســؤولني ولألجهــزة األمنيــة يف الداخــل؛
مشــكالت وتداعيــات أمنيــة ،مؤكـ ًدا َّ
ملناقشــته والتباحــث بشــأنه .وتشــير اإلحصائيــات إلــى تزايــد ظاهــرة أعمــال تهريــب األســلحة
الناريــة عبــر احلــدود اإليرانيــة ،خــال الســنوات األخيــرة .ففــي تصريــح لقائــد حــرس احلــدود
حتــدث عــن ارتفــاع نِســب حصــول املواطنــن علــى األســلحة
اإليرانــي العميــد أحمــد غــودرزي،
َّ
أن مــن
مقارنـ ًة بالعــام 2020م ،فضـلًا عــن زيــادة ضبــط أســلحة الصيــد التــي بلغــت  .%42وأضــاف َّ
بــن األســلحة التــي يتــم تهريبهــا عــن طريــق احلــدود ،خاصـ ًة مــن منطقــة األحــواز ،أســلح ٌة أمريكيــة
ـكل أوتوماتيكــي بالكامــل(((.
الصنــع ،إلــى جانــب األســلحة القــادرة علــى إطــاق النــار بشـ ٍ
صورة رقم ( :)1مجموعة من مضبوطات األسلحة النارية والذخائر

المصدر :وكالة إيرناhttps://cutt.us/8yGyT ،
((( چرایــی تمایــل بــه خریــد ســاح؛ ریشــهها و پیامدهــا ،خبرگــزاری ایرنــا ،تاريــخ انتشــار 11 :بهمــن  ،1400تاريــخ مشــاهده14 :
اســفندhttps://cutt.us/8yGyT ،1400
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خالصة
علــى الرغــم مــن التحــركات الدبلوماسية-العســكرية املتبادلــة بــن اجلانبــن اإليرانــي والباكســتاني،
ال تــزال اهتمامــات القــوات الباكســتانية واإليرانيــة محصــور ًة يف قضايــا التســلل عبــر احلــدود،
أن هنــاك أُف ـ ٌق النفراجـ ٍـة علــى املســتوى العالقــات
ويف ظــل حالــة انعــدام الثقــة املتبادلــة ،ال يبــدو َّ
ـينعكس علــى تعويــل إيــران يف
أن تأثي ـ َر غــزو روســيا ألوكرانيــا سـ
العســكرية بــن اجلانبــن .كمــا َّ
ُ
تخفيـ ٍـف ســريع للعقوبــات ،خاصـ ًة يف ظــل وجــود العديــد مــن القضايــا العالقــة دو َن حــل بــن إيــران
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ً
ٍ
صعيــد آخــر ،يواجــه املســؤولون األمنيــون يف إيــران حزمــة مــن التحديــات والتهديــدات
وعلــى
َ
األمنيــة ،مــن ج ـ َّراء انتشــار ظاهــرة تزايــد األســلحة بــن أوســاط املدنيــن؛ مــا يُثيــر اخملــاوف مــن
تطــور املســألة لتُصبــح مهـ ِّد ًدا أمن ًيــا حقيق ًيــا يُهـدِّد االســتقرا َر الداخلــي اإليرانــي ،ال ســيما يف ظـ ّل
اخلشــيةِ مــن صعوبــةِ ضبــط عمليــات تد ُّفــق األســلحة ونوعيتهــا يف املســتقبل.
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الشـــأن العربــي
ناقش الملف العربي أربعة ملفات رئيسية ،تم تخصيص األول
منها للحديث عن التفاعالت الخليجية-اإليرانية ،عبر مناقشة التوترات
في أسواق الطاقة ودورها في تعزيز دور دول مجلس التعاون لدى
ً
فضل عن النشاطات اإليرانية في الجزر اإلماراتية
الواليات المتحدة،
صص للحديث عن العالقات اإليرانية مع
خ
ُ
الثاني
المحتلة .المحور
ِّ
الحوثيين باليمن ،من خالل مناقشة دالالت تصنيف مجلس األمن
وتباين الموقف اإليراني مع
جماعة إرهابية،
ً
الميليشيات الحوثية
ُ
الموقف ُ
األممي ،ثم االنعكاسات المحتملة لقرار مجلس األمن
تحدث المحور الثالث عن عالقات إيران
على المشهد اليمني .فيما َّ
والعراق في  3قضايا رئيسية هي :إيران وأزمة االنسداد السياسي
في العراق ،إخفاق الجهود اإليرانية في رأب صدع البيت الشيعي،
والضغوط اإليرانية تجاه الصدر لتشكيل حكومة تضم المالكي .أما
الملف الرابع فهو للحديث عن األزمة الروسية-األوكرانية وحسابات الربح
والخسارة في سوريا ،وجهود إيران لتعميق الحضور اإلداري بسوريا.
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إيران ودول الخليج
أشــرنا يف تقريرنــا لشــهر ينايــر إلــى مؤشــرات توتــر جديــدة بــن إيــران ودول اخلليــج ،تزام ًنــا
مــع عــودة النشــاط يف مفاوضــات طهــران مــع اجملموعــة الدوليــة بشــأن برنامجهــا النــووي
وظهــور تعقيــدات كبيــرة يف إدارة هــذا امللــف ،ممــا يجعــل ارتبــاط التحــركات اإلقليميــة علــى
صلـ ٍـة كبيــرة بالشــأن الدولــي .وقــد كان أحــد مظاهــر التوتــر اســتهداف امليليشــيات احلوثيــة
املدعومــة مــن إيــران ،لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،حملاولــة إبــراز القــدرة اإليرانيــة علــى
الضغــط علــى اجملتمــع الدولــي .كمــا نوقشــت اجلهــود الدبلوماســية اخلليجية لفتح مســارات
جديــدة وامتــاك أدوات ضغــط ،حتــى ال تأتــي احللــول واملقاربــات مــع إيــران ضــد مصاحلهــا.
يبحــث هــذا امللــف تطـ ّورات ال َعالقــة اخلليجية-اإليرانيــة خــال شــهر فبرايــر 2022م ،التــي
لــم تكــن بعيــدة عــن التفاعــات الدوليــة بشــأن األزمــة بــن أوكرانيــا وروســيا ،إذ اســتغلّت إيــران
الدعــوة القطريــة حلضــور القمــة السادســة ملنتــدى الــدول املصــدرة للغــاز ،لطــرح تص ـ ّورات
عــن دور مســتقبلي لهــا يف ســوق الطاقــة ،حملاولــة االلتفــاف علــى العقوبــات ،واإلشــارة إلــى
الغــرب عــن إمكانيــة لعبهــا دور هــا ّم يف ظــلّ أزمــة الطاقــة الناشــئة؛ بســبب تو ُّتــر ال َعالقــة مــع
روســيا .كمــا يبحــث امللـ ّـف إعــادة اكتشــاف قــوة تفاوضيــة لــدى دول مجلــس التعــاون ،تتمثــل
يف دورهــا احليــوي يف أســواق الطاقــة العامليــة ،ومــا يطرحــه ذلــك مــن ُف ـ َر ٍص وحتديــات أمــام
دول اجمللــس ويؤثــر يف ال َعالقــة مــع إيــران ،وكذلــك مناقشــة النشــاطات اإليرانيــة املســتجدة
يف اجلــزر اإلمارتيــة احملتلــة.
ً
أول :التوترات في أسواق الطاقة تعزِّ ز دور دول مجلس التعاون
يف مــا يبــدو أنــه مراجعــة مــن اإلدارة األمريكيــة لألهميــة اإلســتراتيجية ملنطقــة اخلليــج العربــي ،يف
إطــار التنافــس األمريكي-الصينــي علــى مناطــق النفــوذ والفوائــد االقتصاديــة ،ويف ظــل اخملاطــر
التــي تعانيهــا أســواق الطاقــة جــراء التوتــر بــن روســيا والــدول الغربيــة ،واحتمــال نشــوء عجــز
يف إمــدادات الطاقــة يتســبب يف ارتفــاع األســعار يف حــال تطبيــق احلظــر علــى منتجــات الطاقــة
الروســية مــن الغــاز والنفــط ،فقــد اتســم شــهر فبرايــر بنشــاط أمريكــي ملحــوظ جتــاه دول اخلليــج،
ممــا يعطــي دالالت علــى عــودة االهتمــام باملنطقــة يف اإلســتراتيجية األمريكيــة ،لبــروز معطيــات
جديــدة يف الصــراع علــى املشــهد الدولــي ،وذلــك يرفــع قــدرة دول اخلليــج علــى التأثيــر يف املقاربــات
التــي تســتهدفها واشــنطن للتعامــل مــع امللفــات الشــائكة مــع إيــران ،وأبرزهــا ملــف املفاوضــات النووية.
1.داللة تصنيف الواليات املتحدة لقطر حليفً ا رئيس ًّيا
كنــا أشــرنا يف تقريرنــا الســابق إلــى مؤشــرات ودالالت زيــارة أميــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد
آل ثانــي للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وإمكانيــة إحــال دولــة قطــر مــكان روســيا إلمــداد أوروبــا
بالغــاز ،علــى أثــر الصــراع يف أوكرانيــا ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة أداء قطــر دور وســيط يف األزمــة بــن
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إيــران والواليــات املتحــدة حللحلــة ملـ ّ
ـف املفاوضــات النوويــة.
وعلــى أثــر تنامــي أهميــة الــدور القطــري لــدى الواليــات املتحــدة ،ســارعت واشــنطن إلــى اإلعــان
عــن عزمهــا تصنيــف قطــر علــى أنهــا حليــف رئيســي خــارج حلــف الناتــو .هــذا التصنيــف رغــم
ـإن
انقســام اآلراء األمريكيــة حولــه وانعــدام الرؤيــة املتوازنــة للواليــات املتحــدة جتــاه دول اخلليــج ،فـ ّ
البعــض ينظــر إليــه علــى أنــه تقويــة لــدول اخلليــج ،وإعــادة مراجعــة أمريكيــة ،وتصحيــح الفتراضاتها
حــول تضــاؤل األهميــة اإلســتراتيجية لــدول اخلليــج يف امليــزان الدولــي .جديــر بالذكــر أن «وزيــر
خارجيــة قطــر حمــل مؤخــ ًرا رســالة أمريكيــة إلــى إيــران ،وكذلــك ر ًّدا إيران ًّيــا عليهــا نوقــش يف
واشــنطن»((( .هــذه املســاعي مت ّثــل قنــاة أمريكية-إيرانيــة للتفــاوض مــن خــال دولــة قطــر املقبولــة
لدى الطرفني.

المصدر /قناة «الحرة»

2.االتصال الهاتفي مع خادم احلرمني الشريفني
خــال االتصــال الهاتفــي بــن خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز والرئيــس
األمريكــي جــو بايــدن بتاريــخ  09فبرايــر 2022م ،أ ُ ّكــ َدت ال َعالقــة اإلســتراتيجية وأهميــة تعزيــز
الشــراكة بــن البلديــن ،وأبــدى الرئيــس األمريكــي تأكيــده التــزام بــاده دعــم اململكــة للدفــاع عــن
أراضيهــا وحمايــة مواطنيهــا ،وموقــف واشــنطن يف تأمــن احتياجــات اململكــة الدفاعيــة.
ويف مــا يتعلــق بإيــران أ َّكــد امللــك ســلمان دعــم اململكــة جهــود اإلدارة األمريكيــة الراميــة إلــى منــع
امتــاك إيــران الســاح النــووي ،وضــرورة العمــل املشــترك «ملواجهــة األنشــطة الهدامــة ألذرع إيــران
يف املنطقــة» .وناقــش اجلانبــان الــدور املهـ ّم للمملكــة العربيــة الســعودية يف احلفــاظ علــى االســتقرار
حتسـ ًبا لتداعيــات األزمــة األوكرانيــة ،إذ أ ّكــد خــادم احلرمــن أهميــة احلفــاظ
يف أســواق الطاقــة،
ُّ
علــى تــوازن أســواق البتــرول واســتقرارها ،من ِّو ًهــا بــدور اتفــاق «أوبــك »+التاريخــي يف ذلــك ،وأهميــة
احملافظــة عليــه((( .ويؤ ِّكــد هــذا االتصــال يف ظــل هــذه الظــروف وحــرص اململكــة علــى التمســك
بقــرارات «أوبــك »+نشــوء َعالقــة تكافئيــة جديــدة تخــدم مصلحــة الطرفــن ،وبذلــك متتلــك اململكــة
((( الحــرة ،تصنيــف بايــدن لقطــر حلي ًفــا رئيسـ ًّيا فــي الناتــو ..دالالت القــرار وانعكاســاته 08( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع  03مــارس
2022مhttps://arbne.ws/36NgMym ،
((( الجزيــرة ،فــي حديــث هاتفــي مــع بايــدن ..العاهــل الســعودي يؤيــد اإلســتراتيجية األمريكيــة تجــاه إيــران ويدعــم حــاًّ ســلم ًّيا
باليمــن 09(،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/35kUofF ،
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ورقــة ضغــط ملســاومة الواليــات املتحــدة علــى اتخــاذ مقاربــات ال تضـ ّر مبصالــح اململكــة يف القضايــا
الهامــة مثــل ال َعالقــة مــع إيــران وحـ ّل القضيــة اليمنيــة.
3.ال َعالقات القطرية-اإليرانية طوق جناة إليران
اغتنمــت كل مــن حكومــة قطــر واحلكومــة اإليرانيــة فرصــة انعقــاد قمــة منتــدى الــدول املصــدرة للغــاز
يف الدوحــة ،لتمريــر وتبــادل رســائل سياســية تخــدم البلديــن يف الظــروف الراهنــة .فســرعان مــا لبــى
الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي الدعــوة القطريــة ضيــف شــرف للمنتــدى ،واهت ّمــت الصحافــة
اإليرانيــة بهــذا احلــدث ،ورأت فيــه بــوادر انفراجــة ونافــذة للحــل ،ســواء علــى الصعيــد الدولــي أو
اإلقليمــي .قطــر مــن ناحيتهــا تســعى لالســتفادة مــن الغــاز اإليرانــي يف سـ ّد حاجــة الــدول األوروبيــة،
إذ تتحمــل قطــر تعويــل الــدول الغربيــة عليهــا للقيــام بــدور فاعـ ٍـل يف احملافظــة علــى مســتوى االحتيــاج
العاملــي مــن الغــاز ،وقــدا تســاعد إيــران يف هــذا اجلانــب مــن خــال ترتيبــات بينيــة.
خــال لقــاءات رئيســي علــى هامــش املنتــدى ،جــرى التوقيــع علــى أربــع عشــرة وثيقــة للتعــاون يف
اجملــاالت اخملتلفــة ،وميثــل الظــرف العاملــي املتعطــش إلــى إمــدادات الغــاز فرصــة ذهبيــة إليــران
ونافــذة لتصديــر الغــاز مــن خــال تشــكيل حتالــف مــع قطــر ،التــي حتظــى بقبــول دولــي ويعـ َّول عليهــا
يف تغطيــة إمــدادات الغــاز يف حــال وقــف الغــاز الروســي ألوروبــا ،حلرمــان روســيا مــن اســتخدام
ـاحا ضــد الغــرب .ويف حــال اســتطاعت إيــران حتقيــق ذلــك فإنــه جنــاح لهــا يف االلتفــاف
الطاقــة سـ ً
علــى العقوبــات ،وقــد يســاعدها يف الوصــول إلــى تنــازالت مــن الغــرب يف ملفهــا النــووي ،ونفوذهــا
اإلقليمــي(((.
ـإن تعزيــز ال َعالقــات اإليرانيــة مــع قطــر يُعيــد إيــران إلــى مقارباتهــا الثنائيــة
مــن ناحيــة أخــرى فـ ّ
جتــاه جوارهــا اخلليجــي ،مبــا يخــدم وجهــة نظرهــا يف التعامــل مــع كل دولــة بآليــة مختلفــة إلضعــاف
اإلجمــاع اخلليجــي ،وللضغــط علــى الــدول األخــرى للمســارعة يف االســتجابة لألفــكار اإليرانيــة،
خصوصــا الســعودية التــي لــم تنجــح إيــران يف بنــاء الثقــة معهــا وإعــادة ال َعالقــات إلــى ســابق عهدهــا.
ً
ال َعالقــات اجليــدة مــا بــن قطــر وإيــران قــد تخــدم مصالــح دول اخلليــج وإيــران علــى حـ ٍّـد ســواء
يف حــال جــرى بناؤهــا علــى إدراك لتشــابك ال َعالقــات واملصالــح املتداخلــة بــن ضفتــي اخلليــج ،ولــذا
ـإن التعــاون القطري-اإليرانــي املشــروط بأمــن اإلقليــم سيســهم يف الوصــول إلــى اســتدامة مصالــح
فـ َّ
شــعوب املنطقــة ،ويعــزز منـ َّو مقدراتهــا.
ثانيا :نشاطات إيرانية على الجزر اإلماراتية المحتلة تفضح النيات اإليرانية
ً
يف تط ـ ّورات ذات داللــة هامــة علــى مراوغــة النظــام اإليرانــي وســوء نياتــه ،زار وفــد مــن أعضــاء
جلنــة األمــن القومــي البرملانيــة كلًّا مــن اجلــزر الثــاث :طنــب الصغــرى ،وطنــب الكبــرى ،وأبــو
ض َّمــت إلــى نطــاق
موســى ،ملتابعــة أنشــطة بحريــة للحــرس الثــوري اإليرانــي علــى هــذه اجلــزر ،التــي ُ
املنطقــة البحريــة اخلامســة للحــرس الثــوري اإليرانــي(((.
مــن ناحيــة أخــرى ،أعلنــت طهــران عــن افتتــاح مطــار مدنــي يف جزيــرة طنــب الكبــرى ،أطلقت عليه
((( وكالــة «إيرنــا» ،مديــر قســم الخليــج العربــي فــي وزارة الخارجيــة اإليرانيــة :توقيــع أربــع عشــرة وثيقــة تعــاون ثنائــي خــال زيــارة
رئيســي لقطــر ،تاريــخ االطــاع 03 :مــارس 2022م.https://bit.ly/35OhET7 ،
((( مجلــة المسـلّح ،إيــران :افتتــاح مطــار فــي جزيــرة طنــب الكبــرى إحــدى الجــزر المتنــازع عليهــا مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة16( ،
فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3K94Y84 ،
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اســم «مطــار اإلمــام علــي» ،ويف خطــوة الحقــة جــرى تدشــن خــط طيــران مباشــر بــن العاصمــة
طهــران وطنــب الكبــرى ،وكان االفتتــاح قــد جــرى بحضــور قائــد القــوة البحريــة للحــرس الثــوري
األدميــرال علــي رضــا تنكســيري ،ورئيــس منظمــة الطيــران املدنــي محمــد محمــدي بخــش ،اللذيــن
اغتنمــا الفرصــة إلطــاق تصريحــات سياســية والترويــج النتصــارات النظــام ومهاجمــة اآلخريــن،
ممــا يُظهِ ــر ســعي النظــام اإليرانــي إلــى تكريــس احتاللــه لهــذه اجلــزر ومحاولــة إضفــاء شــرعية
لوجــوده وملكيتــه لتلــك اجلــزر بالتقــادم.
هــذا الســلوك وهــذا التعنــت يأتيــان يف حــن تتعالــى التصريحــات التــي تطلقهــا احلكومــة اإليرانيــة
بضــرورة حتســن ال َعالقــات مــع دول اجلــوار وإعطــاء ذلــك أولويــة .ففــي توقيــت متزامــن أطلــق وزيــر
اخلارجيــة اإليرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان ،خــال اتصــال مــع نظيــره اإلماراتــي عبــد اهلل بــن
زايــد ،تصريحــات بــأن ال َعالقــات بــن البلديــن إيجابيــة ويف تقــدم(((.
تط ـ ّل اجلــزر اإلســتراتيجية الثــاث علــى مضيــق هرمــز الــذي مي ـ ّر عبــره نحــو  %40مــن إنتــاج
النفــط العاملــي يوم ًّيــا ،ومــن وجهــة نظــر عســكرية فــإن تعزيــز إيــران لوجودهــا العســكري يف هــذه
اجلــزر يحقــق لهــا ميــزة إســتراتيجية ملراقبــة حركــة املالحــة البحريــة يف اخلليــج والتحكــم فيهــا،
وقــد تكــون هــذه اخلطــوات هــي مقدمــة لعســكرة اجلــزر حتــت نفــوذ قـ ّوات احلــرس الثــوري لتزيــد
مخاطــر املالحــة يف اخلليــج وتصبــح تهديـ ًدا دائ ًمــا ألمــن اخلليــج وحريــة دولــه يف تصديــر الطاقــة.
وحســن اجلــوار ،ويتضــح ذلــك
هــذه اخلطــوة تُظهِ ــر عــدم مصداقيــة النيــات اإليرانيــة يف التهدئــة ُ
مــن توزيــع األدوار املتناقضــة يف التصريحــات بــن املســؤولني اإليرانيــن ،األمــر الــذي يكشــف عــدم
حــدوث تغييــر إيجابــي يف نهــج النظــام اإليرانــي يف عهــد رئيســي ،رغــم مــا ي ّدعيــه.
خالصة
تداعيــات األزمــة األوكرانيــة فرضــت علــى دول العالــم إعــادة التفكيــر يف مصاحلهــا بعيــ ًدا عــن
قناعاتهــا ومواقفهــا السياســية ،فمــا إن اختبــرت واشــنطن افتراضاتهــا بشــأن تضــاؤل أهميــة منطقة
الشــرق األوســط ،والتوجــه إلــى الشــرق ،حتــى بــرزت أزمــة الطاقــة العامليــة ،لتظهــر أن احلقائــق
التاريخيــة ال ميكــن اخلــاص منهــا بســهولة ،فمنطقــة الشــرق األوســط لطاملــا كانــت بــؤرة اهتمــام
عاملــي وســتظ ّل كذلــك يف املــدى املنظــور ،ومــن هــذا املنطلــق نشــطت السياســة األمريكيــة بالتزامــن
مــع ارتفــاع ِحـ ّدة الصــراع الغربــي مــع القــوى الناشــئة املنافســة ،روســيا والصــن ،يف محاولــة إصــاح
خصوصا الســعودية ،وهــذه احلقائق
حالــة اجلفــاء التــي تع ّمدتهــا الواليــات املتحــدة مــع دول اخلليــج،
ً
تعطــي دول اخلليــج قــوة دافعــة للتصــدي لــكل املقاربــات التــي ال تخــدم مصاحلهــا.
األنشــطة اإليرانيــة األخيــرة علــى اجلــزر الثــاث املتنــازع عليهــا مــع اإلمــارات تثيــر التســاؤالت عــن
أهــداف وأســباب اخلطــوة اإليرانيــة ،كمــا تشــير إلــى إمكانيــة أن تســهم هــذه اإلجــراءات يف إعــادة
رفــع التوتــر بــن اإلمــارات وإيــران ،والتشــكيك يف التصريحــات اإليرانيــة للتقــارب مــع دول اخلليــج.
وقــد يكــون مــن الضــروري عــدم التغاضــي عــن هــذه اخلطــوة اإليرانيــة التــي بالتأكيــد ســيتبعها
خطــوات قــد تنعكــس ســل ًبا علــى أمــن واســتقرار دول اخلليــج.
((( ســبوتنك عربــي ،وزيــر خارجيــة إيــران :العالقــات مــع اإلمــارات إيجابيــة وتتقــدم 02( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع 03 :مــارس
2022م.https://bit.ly/3Cc5dwA ،
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إيران واليمن
ناقــش تقريــر «رصانــة» لشــهر ينايــر 2022م التحــوالت يف املســرح العســكري التــي شــهدتها الســاحة
اليمنيــة ودالالت تغيــر املســار السياســي الدولــي جتــاه امليليشــيات احلوثيــة نتيجـ ًـة لتصاعــد حــدة
وامتدادا لذلك ،شهد امللف اليمني لشهر فبراير منعطفً ا
أعمالها اإلرهابية داخل اليمن وخارجه.
ً
مهمــا يف تغيــر مســار تعامــل اجملتمــع الدولــي مــع امليليشــيات احلوثيــة ،مت َّثــل يف إصــدار مجلــس
ًّ
األمــن قــرا ًرا يقضــي بتصنيــف امليليشــيات احلوثيــة «جماعـ ًـة إرهابيــة» ،األمــر الــذي يترتــب عليــه
حظــر تزويــد امليليشــيات احلوثيــة باألســلحة بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن الــدول األعضــاء يف
أمــا هــذا التقريــر فســوف يســتعرض
األمم املتحــدة ،باإلضافــة إلــى إدراجهــا علــى قائمــة العقوبــاتّ .
دالالت قــرار مجلــس األمــن ،باإلضافــة إلــى مناقشــة تبايــن املوقــف اإليرانــي مــع موقــف منظومــة
اجملتمــع الدولــي واالنعكاســات احملتملــة للقــرار علــى املشــهد اليمنــي ومســار احلــل السياســي.
ً
«جماعة إرهابية»
ً
أول :دالالت تصنيف مجلس األمن الميليشيات الحوثية
يف  28فبرايــر 2022م اعتمــد مجلــس األمــن القــرار رقــم  ،2624الــذي يقضــي بتصنيف امليليشــيات
احلوثيــة املدعومــة مــن النظــام اإليرانــي «جماعـ ًة إرهابيــة» ،باإلضافــة إلــى إدراج هــذه امليليشــيات
علــى قائمــة العقوبــات ،ويحظــر مبوجبــه توريــد أي نــوع مــن أنــواع األســلحة إليهــا ،إذ أدان مجلــس
األمــن الهجمــات احلوثيــة اإلرهابيــة العابــرة للحــدود التــي تســتهدف املدنيــن والبنيــة التحتيــة يف
ك ّل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،كمــا طالــب مجلــس األمــن
امليليشــيات احلوثيــة بالوقــف الفــوري لألعمــال اإلرهابيــة.
جــاء القــرار بنقــاط رئيســية ،هــي« :متديــد واليــة فريــق اخلبــراء حتــى  28مــارس 2023م ،ويطلــب
مــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة أن يتخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة إلعــادة إنشــاء فريــق اخلبــراء،
ويحــثّ جميــع الــدول األعضــاء علــى احتــرام وتنفيــذ التزاماتهــا مبنــع توريــد أو بيــع أو نقــل األســلحة
بجميــع أنواعهــا إلــى جميــع أفــراد امليليشــيات املدرجــن علــى قائمــة العقوبــات ،أو الذيــن يعملــون
باســمهم أو بتوجيــه منهــم ،مبوجــب الفقــرة  14مــن القــرار  2216الصــادر يف عــام 2015م»((( .كمــا
«أن الســبيل اجملديــة حلــل النــزاع هــي املضـ ّـي ُقد ًمــا يف احلــوار واملصاحلــة بــن
شـ َّـدد القــرار علــى ّ
األطــراف املتنوعــة واملتعــ ّددة داخــل األوســاط اليمنيــة ،التــي تشــمل جميــع املكونــات السياســية
أن القــرار حظــي بتأييــد  11دولــة ،مبــا فيهــا جميــع الــدول دائمــة
اليمنيــة .وجتــدر اإلشــارة إلــى ّ
العضويــة يف مجلــس األمــن ،فيمــا امتنعــت عــن التصويــت كل مــن البرازيــل والنرويــج واملكســيك
وإيرلنــدا»(((.
((( العيــن اإلخباريــة ،قــرار مجلــس األمــن بتصنيــف الحوثــي «إرهابيــة» ..تحــت الفصــل الســابع 28( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع:
 28فبرايــر 2022م.https://bit.ly/3vIiuf5 ،
((( المرجع نفسه.
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ـأن أعمــال التصعيــد احلوثيــة تتســبب يف تشــريد  12ألــف مينــي كل
وتفيــد تقاريــر األمم املتحــدة بـ ّ
شــهر ،كمــا رصــدت نــزوح مــا يقــارب  62ألــف مينــي خــال األشـ ُهر اخلمســة األخيــرة .أمــا منظمــة
ـجلت نــزوح ثالثــة آالف شــخص خــال األســبوع األول مــن شــهر
الهجــرة الدوليــة فقــد أكــدت أ ّنهــا سـ ّ
فبرايــر ،بعــد رفــض امليليشــيات وقــف التصعيــد والعــودة إلــى طاولــة املفاوضــات(((.
ثانيا :تباين الموقف اإليراني مع الموقف األممي
ً
ـمي عــن إرادة أجهــزة األمم املتحــدة ومنظماتهــا ،ويُ َعـ ّد مبثابــة
يع ِ ّبــر قــرار مجلــس األمــن بشــكل رسـ ّ
رحــب عديــد مــن األطــراف
رأي عــا ّم ملنظومــة اجملتمــع الدولــي واألطــراف الدوليــة الفاعلــة ،إذ ّ
أن املوقــف اإليرانــي جتــاه القــرار يأتــي خــارج ســياق منظومــة
الدوليــة واإلقليميــة بالقــرار ،إال ّ
«إن إيــران تعتبــر
اجملتمــع الدولــي ،إذ قــال الناطــق باســم اخلارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زادهّ :
هــذا القــرار مبثابــة حتـ ٍّـد جلهــود العمليــة السياســية» ،وأضــاف« :لألســف هــذا القــرار واألدبيــات
املســتخدمة فيــه تتأثــر باالعتبــارات السياســية والضغــط مــن جانــب دول التحالــف ،ومتثــل حتد ًيــا
للجهــود القائمــة مــن أجــل اســتئناف العمليــة السياســية»(((.
أن املوقــف اإليرانــي يأتــي يف ســياق تب ّنــي النظــام اإليرانــي طريقــة
ويــرى عديــد مــن املتابعــن ّ
ممنهجــة للمراوغــة تتمثــل يف ازدواجيــة اخلطــاب بــن املؤسســة الدبلوماســية واملؤسســات
العســكرية اإليرانيــة أو التابعــة لهــا باملنطقــة ،والتــي لهــا حضــور علــى األراضــي اليمنيــة أو الداعمــة
للميليشــيات بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر .ويُ َعـ ّد املوقــف اإليرانــي مبثابــة تعبيــر صريــح عــن الرغبــة
اإليرانيــة يف اســتمرار العمليــات اإلرهابيــة للميليشــيات احلوثيــة داخــل اليمــن وخارجــه ،فضـلًا عــن
إصــرار النظــام يف دعــم امليليشــيات احلوثيــة علــى املســتوى العســكري والسياســي واإلعالمــي مبــا
يخــدم توجهاتــه السياســية .ويف مــا يتعلــق بحديــث النظــام اإليرانــي عــن جهــود اســتئناف العمليــة
وأن النظــام
أن ذلــك يأتــي يف اإلطــار الدبلوماســي واإلعالمــي فقــطّ ،
السياســية ،يــرى البعــض ّ
ألن مصاحلــه تكمــن يف اســتمرار
اإليرانــي يف احلقيقــة ال يدعــم العمليــة السياســية يف اليمــنّ ،
األزمــة والعمــل علــى تعزيــز اخلالفــات بــن املكونــات اليمنيــة واســتثمارها.
ويُعيــد ذلــك إلــى األذهــان مــا ع َّبــر عنــه احلاكــم العســكري اإليرانــي يف صنعــاء حســن إيرلــو جتــاه
املبــادرة الســعودية بأنهــا «مشــروع حــرب» ،رغــم أ ّنهــا تهــدف إلــى حتقيــق الســام يف اليمــن ومتهــد
ألرضيــة مشــتركة للعمليــة السياســية ،ولقيَــت ترحي ًبــا مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة عديــدة .وقــد
وصفهــا وزيــر اخلارجيــة وشــؤون املغتربــن اليمنــي أحمــد عــوض بن مبــارك بأنها «تقدم دليـلًا قطع ًّيا
آخــر أمــام اجملتمــع الدولــي ملعرفــة األطــراف الســاعية للســام ،يف مقابــل األطــراف املعرقلــة ،إذ مــا
فتئــت احلكومــة اليمنيــة حتـ ِّذر مــن عــدم جديــة هــذه امليليشــيا ،ومتاجرتهــا بدمــاء ومعانــاة الشــعب
اليمنــي مــن أجــل حتقيــق مصاحلهــا الضيقــة ،وفــرض أفكارهــا املتطرفــة وممارســاتها اإلرهابيــة»(((.
((( أخبار اليمن ،لتصعيد الحوثي يش ّرد  12ألف يمني كل شهر 26( ،فبراير 2022م) ،تاريخ االطالع 28 :فبراير 2022م،
.https://bit.ly/3IOKRvA
((( أخبــار اليمــن ،إيــران تحـدِّد موقفهــا مــن قــرار تصنيــف الحوثــي «جماعـ ًة إرهابيــة» 01( ،مــارس 2022م) ،تاريــخ االطــاع 01 :مــارس
2022م.https://bit.ly/3Ck7ipX ،
((( الشــرق األوســط ،إيرلــو يرفــض المبــادرة الســعودية ..والشــرعية تصــف تصريحاتــه بـ«المســتفزة» ،العــدد  02( 15527يونيــو 2021م)،
تاريــخ االطــاع 01 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3vILcMS ،
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ً
ثالثا :االنعكاسات المحتملة لقرار مجلس األمن على المشهد اليمني
جــاء قــرار مجلــس األمــن نتيج ـ ًة لالنتهــاكات الواســعة للميليشــيات احلوثيــة ضــد الشــعب اليمنــي
ودول اجلــوار ،والتحريــض علــى العنــف مــن خــال حمــات التحشــيد والتعبئــة داخــل أوســاط
اجملتمــع اليمنــي وتزايــد الهجمــات احلوثيــة علــى الســفن املدنيــة والتجاريــة قبالــة الســواحل اليمنيــة،
األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث تغيــر يف مســار طريقــة تعامــل اجملتمــع الدولــي مــع امليليشــيات
احلوثيــة ،وبالتالــي تصنيفهــم مــن قِ بــل مجلــس األمــن «جماعــ ًة إرهابيــة» بجانــب التنظيمــات
اإلرهابيــة األخــرى مثــل «داعــش» و«القاعــدة» و«بوكــو حــرام»(((.
أن سلســلة التغيــرات التصاعديــة مــن قِ بــل اجملتمــع الدولــي ضــ ّد امليليشــيات
ويرجــح البعــض ّ
ّ
احلوثيــة ســوف تســتمر إذا مــا اســتمرت امليليشــيات يف ســلوكها العدائــي واإلقصائــي ،األمــر الــذي
ســوف يجعــل جميــع الــدول ،ال ســيما النظــام اإليرانــي والشــركات والشــبكات واجلهــات اخملتلفــة
التــي تدعــم امليليشــيات
بأوجــه مختلفــة مال ًّيــا وعســكر ًّيا ،تُعيــد حســاباتها كــون العقوبــات بحــق
ُ
ً
املتعاونــن مــع تنظيــم إرهابــي أمــ ًرا ليــس قابــلا للمغامــرة ،وســيُجبِر القــرار الــدول األعضــاء يف
األمم املتحــدة علــى تطبيــق كل مــا يتعلــق بهــذا التصنيــف مــن حظــر للســفر ألفــراد امليليشــيات
وجتميــد لألمــوال وإجــراءات عديــدة تســهم يف نهايــة املطــاف يف جتفيــف املصــادر العســكرية
واملاليــة للميليشــيات احلوثيــة(((.
واســتنا ًدا إلــى ذلــك فإ ّنــه مــن املرجــح أن يســهم التصنيــف يف زيــادة حــدة االحتقــان الشــعبي
ضــد امليليشــيات احلوثيــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة هــذه امليليشــيات اإلرهابيــة .وبالتالــي
مــن احملتمــل علــى املــدى القريــب أن تتشــكل مواقــف شــعبية مناهضــة لهــا ،وأن يحــدث مت ـ ُّرد مــن
قِ بــل بعــض قــادة األحــزاب والقبائــل والنخــب املثقفــة واإلعالميــة واألكادمييــة كونهــم أصبحــوا
حتــت ســيطرة جماعــة إرهابيــة معزولــة عــن العالــم ،ال ســ ّيما يف ظــل اســتمرار امليليشــيات يف
اتبــاع سياســتها القائمــة علــى القمــع واإلقصــاء وتهجيــر العوائــل وهــدم املنــازل ونهــب املســاعدات
اإلنســانية والتجنيــد اإلجبــاري الــذي ذهــب ضحيتــه اآلالف مــن أبنــاء اليمــن .وللحيلولــة دون تشــكل
املواقــف املناهضــة للحوثيــن واســتقطاب الشــعب اليمنــي ،قــد يتجــه قــادة امليليشــيات لتكثيــف
اخلطابــات الدينيــة واأليديولوجيــة وتوظيــف ذلــك سياســ ًّيا.
املرجــح أن تنخفــض حـ ّدة العمليــات اإلرهابيــة مــن قِ بــل امليليشــيات داخــل
مــن جانــب آخــر ،مــن
َّ
اليمــن وخارجــه حتــت الضغــوط الدوليــة ،كمــا قــد تتجــه هــذه امليليشــيات للتعامــل بشــكل إيجابــي
أن القــرار األممــي بـ َّـدد محاوالتهــا لفــرض
مــع بعــض املنظمــات والقــوى الســاعية للســام ،ال سـ ّيما ّ
عمليــة األمــر الواقــع يف اليمــن .كل ذلــك مــن شــأنه تعزيــز موقــف احلكومــة اليمنيــة الشــرعية ودول
التحالــف لفــرض مزيــد مــن الضغــط علــى امليليشــيات احلوثيــة علــى املســتوى العســكري والسياســي،
كمــا ميهــد الطريــق لتصنيــف هــذه امليليشــيات «منظمـ ًة إرهابيــة» مــن قِ بــل القــوى الدوليــة ،ال سـ ّيما
خصوصــا بعــد سلســلة إجراءاتهــا املتتاليــة ضــد امليليشــيات يف الفتــرة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
ً
األخيــرة ،األمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر يف إجبــار امليليشــيات احلوثيــة علــى قبــول عمليــة الســام
واالنخــراط يف العمليــة السياســية.
((( يمــن الغــد ،مــاذا يعنــي تصنيــف مجلــس األمــن الحوثــي جماعـ ًة إرهابيــة؟ ومــا المكاســب؟ ( 02مــارس 2022م) ،تاريــخ االطــاع03 :
مــارس 2022م. https://bit.ly/3tDAXqg ،
((( المرجع نفسه.
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خالصة
يُ َع ـ ّد قــرار مجلــس األمــن مبثابــة رفــض واضــح وصريــح مــن قِ بــل اجملتمــع الدولــي لالنتهــاكات
اجلســيمة مــن قِ بــل امليليشــيات احلوثيــة بحــق اليمــن والشــعب اليمنــي ،والقانــون الدولــي واإلنســاني،
وتهديــد املالحــة الدوليــة وحركــة التجــارة العامليــة ،واســتهداف املواقــع املدنيــة واحليويــة يف دول
اجلــوار ،فيمــا يع ّبــر موقــف النظــام اإليرانــي الرافــض للقــرار عــن توجهاتــه املتمثلــة يف اســتمرار
دعــم امليليشــيات اإلرهابيــة علــى حســاب أمــن واســتقرار املنطقــة .وعلــى الرغــم مــن انتهــاج النظــام
اإليرانــي طر ًقــا عديــدة ومختلفــة يف دعــم املنظمــات اإلرهابيــة املعزولــة عــن العالــم ،ال ســ ّيما
ـإن قــرار مجلــس األمــن ســوف يحـ ّد مــن قدرتــه علــى دعــم احلوثيــن عســكر ًّيا
امليليشــيات احلوثيــة ،فـ ّ
وسياسـ ًّيا بشــكل كبيــر ،ويُ َعـ ّد ذلــك مبثابــة انتصــار دبلوماسـ ّـي وسياسـ ّـي لــدول التحالــف واحلكومــة
الشــرعية والشــعب اليمنــي.
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إيران والعراق
َ
ـتعرض تقريــر ينايــر 2022م ،تأثي ـ َر انتصــار الكتلــة الصدريــة يف معركــة الرئاســة األولــى
اسـ
(رئاســة البرملــان) ضـ َّـد التحالفــات املواليــة لطهــران ،علــى الــدور اإليرانــي بالعــراق ،وكذلــك
التحــركات اإليرانية-امليليشــياوية لتشــكيل حكومــة توافقيــة حتفـ ُـظ النفــوذ اإليرانــي.
وسـ ُـيناقش تقريــر فبرايــر 2022م ،النفــو َذ اإليرانــي وأزم ـ َة االنســداد السياســي يف العــراق،
رأب صــدع البيــت الشــيعي ،ثــم الضغــوط اإليرانيــة جتــاه الكتلــة
وإخفــاقَ اجلهـ ِ
ـود اإليرانيــة يف ِ
ـات الشــيعية املواليــة لهــا.
الصدريــة لتشــكيل حكومــة تضـ ُّـم كافــة التحالفـ ِ
ً
أول :إيران وأزمة االنسداد السياسي في العراق
دخـ َل العــراق مرحلـ َة انسـ ٍ
ـداد سياســي غيــر مســبوقة ،علــى خلفيــة فشــل جهــود الوســاطة يف تذليــل
اخلالفــات بــن التحالفــات الكرديــة حــول منصــب رئيــس اجلمهوريــة ،والتحالفــات الشــيعية وبعضهــا
البعــض حــول طبيعــة وشــكل احلكومــة اجلديــدة والتحالفــات الشــيعية املشــاركة فيهــا؛ مــا َّ
عطــل
ـب التواريــخ الدســتورية احملــددة
انتخـ َ
ـاب رئيــس اجلمهوريــة وتســمي َة رئيــس حكومــة جديــد ،حسـ َ
بـــ 30يو ًمــا النتخــاب رئيــس اجلمهوريــة مــن تاريــخ أول انعقــاد للبرملــان اجلديــد ،الــذي كان بتاريــخ
 09ينايــر 2022م ،وحـ َّـدد  15يو ًمــا النتخــاب رئيــس احلكومــة مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة،
وهــو مــا لــم يحــدث ،إذ انتهــت املــدد الدســتورية احملــددة دون انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة وتســمية
رئيــس احلكومــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 .1اخلالفات بني التحالفات واألحزاب الكردية على منصب الرئاسة
جــرى ال ُعــرف يف العــراق ،منــذ بدايــة مرحلــة مــا بعــد صــدام حســن ،علــى توزيــع الرئاســات الثــاث:
اجلمهوريــة واحلكومــة والبرملــان ،حســب قاعــدةٍ مذهبيــة ،يكــون فيهــا منصــب رئاســة اجلمهوريــة
شــخصا
لألكــراد ،ورئاســة احلكومــة للشــيعة ،ورئاســة البرملــان للســنَّة ،ومــن ثــ َّم يقــدم األكــراد
ً
للبرملــان النتخابــه ملنصــب رئيــس اجلمهوريــة .لكــن تــدور اخلالفــات بــن أكبــر حزبــن كرديــن؛
واحلــزب الدميقراطــي الكردســتاني علــى منصــب رئاســة
حــزب االحتــاد الوطنــي الكردســتاني
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
ألن الرئيــس هــو مــن يسـ ِّمي مرشــح
اجلمهوريــة ،مــا عطــل بالتبعيــة تســمية رئيـ ِ
ـس حكومـ ٍـة جديــد؛ َّ
الكتلــة األكبــر لتشــكيل احلكومــة اجلديــدة.
وترجــع اخلالفــات بــن أكبــر حزبــن كرديــن ،إلــى إصــرار احلــزب الدميقراطــي علــى تغييــر
بتمســكه
القاعــدة املعمــول بهــا يف توزيــع املناصــب بــن األكــراد خــال مرحلــة مــا بعــد صــدام،
ُّ
ِ
ورفضــه اســتمراري َة ذهابــه لالحتــاد الوطنــي ،ويعتمــد
باحلصــول علــى منصــب رئاســة اجلمهوريــة،
يف ذلــك علــى حصولــه علــى قرابــة ضعــف عــدد مقاعــد االحتــاد الوطنــي ،بحصولــه علــى  31مقعـ ًدا
يف البرملــان اجلديــد ،وعلــى حلفائــه :الكتلــة الصدريــة وحتالــف الســيادة الســني (عــزم وتقــ ُّدم)،
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للحصــول علــى املنصــب.
وأشــارت أوسـ ٌ
ـاط إعالميــة إلــى موافقتهمــا علــى
(((
دعــم مرشــح احلــزب ريبر أحمــد للمنصب  ،بينما
متســكه باملنصــب علــى
يحتكــم االحتــاد الوطنــي يف ُّ
التفاهمــات القدميــة ،التــي جــرت بــن األطــراف
الكرديــة بدايــ َة مرحلــةِ مــا بعــد صــدام ،وانتهــت
بذهــاب املنصــب لــه ،مقابــ َل حصــول احلــزب
الدميقراطــي علــى منصــب النائــب الثانــي
للبرملــان ،وحقيبـ ٍـة ســيادية إبــان تشــكيل احلكومــة.
وبنــا ًء علــى حتليــل اجتاهــات أقــوى تكتُّلــن
شــيعيني علــى الســاحة العراقيــة ،مييــل تكتُّــل
الكتلــة الصدريــة إلــى إعــادة تكــرار ســيناريو
محمــد احللبوســي بحصولــه علــى واليــة جديــدة
للبرملــان ،مــع الرئيــس برهــم صالــح حلصولــه
علــى واليــة جديــدة؛ للمضــي يف مســار الدولــة
مبــا يحــد مــن قاعــدة احملاصصــة الطائفيــة ،علــى
ـزب الدميقراطــي الكردســتاني
الرغــم مــن َّ
أن احلـ َ
حليـ ُ
ـض
ـف الصــدر يف تكتــل تشــكيل احلكومــة يرفـ ُ
ذهــاب املنصــب لالحتــاد الوطنــي الكردســتاني،
بينمــا مييــ ُل التحالــف الداعــم ملســار الــا دولــة
إلــى عــدم تكــرار ســيناريو احللبوســي يف انتخــاب رئاســة اجلمهوريــة؛ للقضــاء علــى رمــوزِ مســارِ
بســط الســيادة ،واحلــد مــن ســطوة ميليشــيات إيــران املســلحة علــى القــرار العراقــي ،مبــا يــؤي إلــى
اســتمرارية قبضــة إيــران عبــر ميليشــياتها علــى املعادلــة العراقيــة.
 .2اخلالفات بني التحالفات الشيعية على طبيعة وشكل احلكومة اجلديدة
لــم تقــف حالــ ُة االنســداد السياســي التــي يعيشــها العــراق علــى اخلالفــات بــن أقطــاب البيــت
الكــردي ،إمنــا امتـ َّـدت لتشــمل حتالفــات البيــت الشــيعي ،باســتمرارية اخلالفــات بــن التحالفــن
الشــيعيني الكبيريــن علــى طبيعــة وشــكل احلكومــة اجلديــدة والتحالفــات املشــاركة فيهــا :األول:
داعـ ٌم ملســار بســط الســيادة واالســتقاللية وحتقيــق التــوازن يف العالقــات اخلارجيــة بزعامــة الكتلــة
الصدريــة ،والثانــي :داعـ ٌم ملســار الفوضــى والعنــف وســطوة ميليشــيات إيــران علــى القــرار العراقــي
ومفاصــل الدولــة العراقيــة ،بزعامــة اإلطــار التنســيقي ،الــذي يضــم التحالفــات املواليــة إليــران ،مثــل
حتالفــي الفتــح ودولــة القانــون.
متســك الصــدر بتغييــر القاعــدة املذهبيــة
تك ُمــن األزمــة بــن التحالفــن الشــيعيني يف اســتمرارية ُّ
لتشــكيل احلكومــة ،بتشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة مســتقلة داعمــة ملســار الدولــة ،ويســتمر ً
أيضــا
((( العربــي الجديــد ،التحالــف الثالثــي متماســك :الصــدر و«الســيادة» يدعمــان ريبــر أحمــد لرئاســة العــراق 17( ،فبرايــر 2022م)،
تاريــخ االطــاع 27 :فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3ID3yCh ،
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يف رفضــه إشـ َ
ـراك زعيــم حتالــف دولــة القانــون نــوري املالكــي -املقــرب مــن إيــران -يف احلكومــة
يتمســك اإلطــار التنســيقي بتشــكيل حكومــة توافقيــة تضــم كافــة التحالفــات
اجلديــدة .يف املقابــل،
َّ
املنضويــة حتــت لوائــه ،ضمنهــا حتالــف دولــة القانــون ،وهــو مــا يرفضــه الصــدر بشــدة؛ نتيجــ َة
اتبــاع املالكــي -حســب مراقبــن للشــأن العراقــي -أثنــاء فترتــي رئاســته للحكومــة سياسـ َة اإلقصــاء
والتهميــش ضــد التيــار الصــدري ،رغــم دعــم الصــدر للمالكــي يف بعــض األحيــان ،فضـلًا عــن إدراك
أي تراجــع عــن قــرار حكومــة األغلبيــة يعنــي عــودةَ األمــور
أن املرحلــة احلاليــة مفصليــةَّ ،
الصــدر َّ
وأن َّ
للمربــع األول ،علــى نحـ ٍـو لــن يُحــدِ ث أيــة تغييــرات ينتظرهــا الشــارع العراقــي.
َ
ضغوطــه
وعلــى خلفيــة موقــف الصــدر مــن املالكــي ،يص ِّعــد اإلطــار التنســيقي املدعــوم مــن إيــران
علــى الكتلــة الصدريــة ،للقبــول بتشــكيل حكومــة تســوية تضــم املالكــي ،وذلــك مــن خــال:
 .أالتلويــح بعــدم حضــور جلســة انعقــاد انتخــاب رئيــس جديــد للبــاد؛ لتعقيــد األمــور وعــدم
أن عــد َم حضــور أعضــاء حتالفاتــه يف
اكتمــال النصــاب القانونــي النتخابــه ،حيــث يظــن اإلطــار َّ
اجللســة سـيُفقدها النصــاب القانونــي؛ ألن الدســتور يشــترط حضــور ثُلثــي أعضــاء البرملــان النعقــاد
اجللســة ،ومــن ث ـ َّم تعطيــل اختيــار رئيــس البــاد.
.بالترويــج لتشــكيل تكتُّــل سياســي حتــت مســمى «حتالــف الثبــات الوطنــي» بزعامــة نــوري املالكــي،
يضــم  133نائ ًبــا مــن اإلطــار التنســيقي وبعــض التحالفــات الســنية والكرديــة؛ لتشــكيل التكتُّــل األكبــر
يف البرملــان((( .لكــن واقع ًيــا متتلـ ُ
ـك حتالفــات اإلطــار التنســيقي نحــو  88نائ ًبــا ،ويف حــال ضــم نــواب
االحتــاد الوطنــي الكردســتاني ،وهــم  17نائ ًبــا إذا مــا اســتقر األمــر علــى مرشــح احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني لرئاســة البــاد ،يصبــح عــد ُد نــواب التكتُّــل املزعــوم  105نــواب فقــط ،وهــو عــد ٌد ال
يشــكل التكتــل األكبــر ( 165نائ ًبــا) لتشــكيل احلكومــة ،كمــا ال يشــكل الثُلــث املعطــل ( 110نــواب)؛
ـس احلكومــة ،إال يف
للتأثيــر علــى جلســة التصويــت النتخــاب رئيــس البــاد ،الــذي بــدوره يســمي رئيـ َ
حالــة اســتقطابه لعـ ٍ
ـدد مــن نــواب الســنة واألكــراد؛ للحصــول علــى قاعــدة الثُلــث املعطــل.
تكشــف تطــورات املشــهد العراقــي عــن ثبــات موقــف الصــدر جتــاه تشــكيل احلكومــة اجلديــدة،
بــأن تكـ َون حكومـ َة أغلبيـ ٍـة وطنيــة للمضــي يف مســار الدولــة ،وهــو مــا قــد يدفــع اإلطــار التنســيقي
إلعــادة النظــر يف حســاباته ،واالنضمــام للحكومــة اجلديــدة بــدون املالكــي ،الــذي يتوقــع أن يذهــب
للمعارضــة ،ال ســيما يف ظــل قناعــة بعــض قــادة اإلطــار بضــرورة هــذا التوجــه للخــروج مــن األزمــة.
ً
أيضــا -عــن صــراع مرجعيــات بأبعــاد سياســية ،نتيجـ َة الــدور الــذي يحــاول الصــدركمــا تكشــف
ممارســته كمرجعيــة سياســية للحكومــة اجلديــدة ،وهــو مــا يفــرض بــدوره ً
نوعــا مــن الصــدام
أيضــا ً
السياســي ضــد وبــن املرجعيتــن:
)(1بالنســبة للصــدام السياســي ضــد الصــدر :جــاء عندمــا متـ َّرد وزيــر املاليــة يف حكومــة الكاظمــي
علــى مرجعيــة الصــدر ،برفضــه االســتجابة لطلــب نائــب رئيــس البرملــان القيــادي بالكتلــة الصدريــة
حاكــم الزاملــي ،وكان يطالبــه فيــه باملثــول أمــام البرملــان للــرد علــى املطالــب الشــعبية باعــإدة رفــع
ســعر صــرف الدينــار العراقــي .وب ـ َّرر الوزيــر موقفــه بــأن الطلــب جــاء بنــا ًء علــى تغريــدة للصــدر
ـب فيهــا البرملــان باســتضافة وزيــر املاليــة للمناقشــة حــول رفــع ســعر صــرف الدينــار ،قائ ـلًا:
طالـ َ
((( وكالــة األنبــاء العراقيــة ،اإلطــار يكشــف عــن تحالــف جديــد برئاســة المالكــي يضــم  133نائبًــا 21( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع:
 27فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3Maofb2،
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«احلكومــة ليســت مســؤول ًة أمــام أي حــزب سياســي .إنهــا مســؤول ٌة فقــط أمــام الشــعب العراقــي ،مــن
خــال مجلــس نوابــه املنتخــب»(((.
)(2بالنســبة للصــدام السياســي بــن الصــدر وخامنئــي :جــاء مــن اعتبــار الصــدر ر َّد خامنئــي علــى
طلــب حتالفــات اإلطــار التنســيقي استشــارته يف شــأن قبــول انضمــام بعــض أطرافــه لتكتُّــل الصــدر،
بأهميــة التماســك وعــدم انضمــام بعــض األطــراف مبفردهــا؛ للحيلولــة دون تقســيم اإلطــار ،حيــث
أن هــذا الــرد َّ
عطــل تكويــن التكتُّــل األكبــر مبنعــه انضمــا َم حتالـ ِ
ـف الفتــح للصــدر،
اعتبــر الصــدر َّ
يفســر موقـ َ
ـف الصــدر الرافــض للوســطات اإليرانيــة لترتيــب البيــت الشــيعي وضــم املالكــي
وهــو مــا ِّ
للحكومــة اجلديــدة ،حيــث ذكـ َر يف إحــدى تغريداتــه« :كفاكــم تهديـ ًدا ووعيـ ًدا ،فنحــن لــن نعيــد البــاد
للفاســدين ،ولــن نبيــع الوطــن ملــن خلـ َ
ـف احلــدود؛ فأغلــب الشــعب مــع حكومــة أغلبيــة وطنيــة»(((،
صــراع جديــد بــن مرجعيتــن سياســيتني ،ســيُلقي بآثــاره الســلبية علــى
وهــو مــا يعكــس انــدالع
ٍ
املشــهد العراقــي املتــأزِّم بطبيعتــه.
ثانيا :إخفاق الجهود اإليرانية في رأب صدع البيت الشيعي
ً
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي منــذ نتائــج االنتخابــات البرملانيــة العراقيــة قبــل  5أشــهر ،تخفـ ُق إيــران
يف رأب الصــدع بــن أقطــاب البيــت الشــيعي ،حيــث فشــلت زيــارةُ قائــد «فيلــق القــدس» إســماعيل
قاآنــي لبغــداد والنجــف وأربيــل خــال النصــف الثانــي مــن فبرايــر 2022م ،يف تكويــن تكتُّــل سياســي
شــيعي يضــم كافــة حتالفــات اإلطــار التنســيقي املوالــي لهــا مــع حتالــف الصــدر لتشــكيل حكومــة
لتمســك الصــدر بحكومــة أغلبيــة ،أو الذهــاب للمعارضــة بــدلًا أن يكــون يف حكومــة
جديــدة؛ نظـ ًرا
ُّ
(((
َ
واحــدة مــع املالكــي  ،وعــدم وجــود مــا يفيـ ُد قبــول احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني بتراجعــه عــن
الصــدر بهــدف الضغــط بقصــد قبــول اإلطــار التنســيقي ،مبــا فيــه املالكــي.
ـاب الصــدر للمعارضــة؛ ألن هــذا األمــر لــن يجعــل عمــر
لكــن علــى مــا يبــدو ،ال تريــد إيــران ذهـ َ
احلكومــة اجلديــدة يــدوم أكثــر مــن عـ ٍـام واحــد ،إن لــم يكــن أقــل؛ المتالكــه أورا َق ضغــط وركائــز
قــوة ميكــن مــن خاللهــا تعقيــد األوضــاع أمــام احلكومــة اجلديــدة وإفشــالها .لذلــك تســعى لتشــكيل
حكومــة توافقيــة بتراجــع الفيتــو الصــدري علــى املالكــي ،وتُــدرك التحــول يف املعادلــة العراقيــة
لغيــر صالــح التحالفــات املواليــة لهــا؛ نتيج ـ َة نبــذِ الطبقــة الشــبابية للقاعــدة املذهبيــة ،ومناداتهــم
بالقاعــدة الوطنيــة مــع وجــود حكومــة تُعلــي مــن مبــدأ الســيادة واالســتقاللية داخل ًيــا وحتقيــق
ِ
التــوازن يف العالقــات اخلارجيــة ،ورغبــة أطـ ٍ
حمليطــه العربــي.
ـراف إقليميــة ودوليــة يف عــود ِة العــراق
لذلــك ،أثنــاء مهاتف ِتــه رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي يف  05فبرايــر 2022م ،شـ َّـدد
الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي علــى تشــكيل حكومــة قويــة متماســكة((( ،يف إشــارة إلــى حكومــة
((( الســومرية ،وزيــر الماليــة يرفــض اســتدعاء البرلمــان ويوجــه رســالة شــديدة للحكومــة :أيــن كرامتــي! 18( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ
االطــاع 28 :فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/347S8aO ،
((( مشــاركة علــى تويتــر حــول شــكل الحكومــة العراقيــة الجديــدة ،مقتــدى محمــد الســيد الصــدر 18( ،Mu_AlSadr@ ،فبرايــر 2022م)،
تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3C5ipTL ،
((( شــبكة أخبــار العــراق ،التيــار الصــدري :نذهــب للمعارضــة ولــن نتحالــف مــع المالكــي 20( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع27 :
فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3Hu6RKP ،
((( وكالــة أنبــاء ايســنا ،رئیــس جمهــور در تمــاس تلفنــی نخســت وزیــر عــراق :مشــکالت منطقــه بــه شــرط عــدم مداخلــه خارجــی قابــل
حــل و فصــل اســت 16( ،بهمــن  ،) 1400تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022مhttps://bit.ly/3IDliOc ،
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تضــم كافــة املكونــات ،مبــا فيهــا املالكــي؛ الســتمراريةِ حكمهــا مبــا يخــدم النفــوذ اإليرانــي بالعــراق
ملركزيتــه يف اإلســتراتيجية اإليرانيــة ،العتبـ ٍ
ـارات جيــو سياســية واقتصاديــة وأمنيــة.
ً
ثالثا .الضغوط اإليرانية تجاه الصدر لتشكيل حكومة تضم المالكي
توالــي إيــران اســتخدامها أورا َق ضغـ ٍـط ضـ َّـد الصــدر؛ لدفعــه نحــو القبــول بجميــع حتالفــات اإلطــار
التنســيقي لتشــكيل حكومــة جديــدة ،وذلــك مــن خــال:
 .1استمرارية إرباك املشهد األمني
عدتهــم أوسـ ٌ
ـاط إعالميــة تابعــن مليليشــيات إيــران بالعــراق ،خــال فبرايــر 2022م،
ن َّفــذ مســلحونَّ ،
عمليــات اغتيــاالت بحــق ضبــاط وقضــاة كبــار ،بينهــم الضابــط حســام العليــاوي والقاضــي أحمــد
الســاعدي مبحافظــة ميســان ،وهــو مــا زا َد مــن عمليــة االغتيــاالت املتبادلــة بــن ســرايا الســام
التابعــة للصــدر وعصائــب أهــل احلــق املواليــة إليــران ،مبحافظــة ميســان جنوبــي العــراق؛ مــا دفــع
الكاظمــي إلرســال قــوة عســكرية كبيــرة لضبــط األوضــاع يف احملافظــة.
 .2زحف كتائب حزب اهلل نحو األنبار
ً
مدججـة بالســاح الثقيــل
دخلــت قــوة عســكرية كبيــرة مــن كتائــب حــزب اهلل -املؤمتِ ــر ِة بأمــر إيــرانَّ -
يف  06فبرايــر 2022م إلــى محافظــة األنبــار غربــي البــاد ،ومتركــزت علــى مســافات مــن مواقــع
تواجــد زعيــم حتالــف تقــدم ورئيــس البرملــان محمــد احللبوســي وزعيــم حتالــف عــزم ،خميــس
اخلنجــر؛ مــا اعتبــره العديــد مــن املتابعــن بأنــه تهدي ـ ٌد لهمــا لفــك حتالفهــم مــع الصــدر؛ إلفشــاله
يف تدشــن التكتُّــل األكبــر.
وتهــدف إيــران بواســطة ميليشــياتها إلــى إربــاك املشــهد األمنــي العراقــي ،كورقــة ضغــط ضـ َّـد
الصــدر وحلفائــه مــن التحالفــات الســنية والكرديــة؛ للعــدولِ عــن موقفِ ــه ،ومنعِ ــه مــن تشــكيل حكومــة
أغلبيــة وطنيــة مقابــل تشــكيل حكومــة توافقيــة ،وبــث رســائل بــأن تفجيــر الســاحة واســتهداف
املؤثريــن يف املعادلــة العراقيــة ســيكون البديـ َل الســتبعاد حتالفاتهــا عــن املشــهد السياســي؛ ألن عــد َم
ـكل كبيــر.
ـص النفــوذ اإليرانــي بالعــراق بشـ ٍ
مشــاركة حتالفاتهــا يف احلكومــة اجلديــدة يعنــي تقليـ َ
ولــن تســمح إيــران بتراخــي قبضتهــا بســهولة علــى العــراق؛ ملركزيتــه يف إســتراتيجيتها التوســعية،
لكــن ً
ـكل مســتمر ،بعــد تراجـ ِـع نفوذهــا السياســي ،يعنــي
أيضــا جلــوءُ ميليشــياتها الســتخدام القــوة بشـ ٍ
َ
دخولهــا الفصـل األخيــر يف الصــراع علــى اســتمرارية تلــك القبضــة.
خالصة
ـات اخلــرو ُج مــن احلالــةِ املع َّقــدة غي ـ َر
تتَّجــه العملي ـ ُة السياســية العراقيــة بر َّمتهــا نحــو التعقيــد ،وبـ َ
ألن اخلالفـ ِ
وارد ،مــن دون حتقيــق توافـ ٍـق سياســي بــن أطـ ِ
ـات باتــت ال تقتص ـ ُر علــى
ـراف األزمــة؛ َّ
ـت الكــردي حــول منصــب رئيــس اجلمهوريــة.
البيــت الشــيعي فقــط ،بــل امتـ َّـدت لتشــمل البيـ َ
أن الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة املؤثــرة ،التــي
وال تلــو ُح يف األُفــق بــواد ٌر
حللحلــة األزمــة ،خاصـ ًة َّ
َ
ـب دو ًرا يف معاجلــةِ األزمــة ،باتــت مشــغول ًة بتداعيــات احلــرب يف أوكرانيــا ،كمــا أخفقــت
كانــت تلعـ ُ
وســاطات إيــران يف ترتيــب البيــت الشــيعي؛ نظــ ًرا لغيــاب قائــد «فيلــق القــدس» الســابق قاســم
ُ
ٍ
ـخصية كاريزميـ ٍـة مؤثــرة علــى كافــة األطــراف الشــيعية،
ســليماني عــن املشــهد ،الــذي كان يحظــى بشـ

تقريرالحالة اإليرانية
فبراير 2022

39

ـب علــى هــذه األزمــة املع َّقــدة خــرو ُج الشــارع العراقــي
وتراجــع شــعبية إيــران يف العــراق .وقــد يترتـ ُ
مجــد ًدا ،بعــد أ ْن أد َرك ضيــا َع مطالبــه وطموحاتــه يف حكومـ ٍـة عراقيــة حت ِّقــق األم ـ َن واالســتقرا َر
وإعــادةَ اإلعمــار ،بعــد قرابــةِ عقديــن مــن الصــراع واالضطــراب األمنــي ،ومــا راف َقــه مــن تدهــورِ
ـاع العــراق املعيشــية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
أوضـ ِ
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إيران وسوريا
ـعي إيــران لتعزيــز نفوذهــا االقتصــادي يف ســوريا ،وكذلــك
تنــاول تقريــر ينايــر 2022م ،سـ َ
التحــركات الروســية املتعـ َّـددة حــول امللــف الســوري ودالالت هــذه املســاعي ،بينمــا سـ ُـيناقش
تقريــر فبرايــر القضي ـ َة األهــم علــى الســاحة الدوليــة ،وهــي أزمـ ُـة أوكرانيــا مــع روســيا ،التــي
ُت َعـ ُّـد الالعـ َـب األبــرز يف امللــف الســوري ،وتداعيــات هــذا التوتــر علــى ســوريا وباقــي األطــراف
الفاعلــة فيهــا.
كذلــك سـ ُـيناقش ملــف هــذا الشــهر ،دو َر إيــران يف تعميـ ِـق حضورهــا يف القطــاع اإلداري
والتنظيمــي يف ســوريا ،ودالالتــه املتعـ َّـددة ،وفــق احملــاور التاليــة:
ً
أول :تأثيرات األزمة األوكرانية وحسابات الربح والخسارة في سوريا
تُثيــر العمليــة العســكرية التــي بدأتهــا روســيا يف أوكرانيــا ،والتوتــر الروســي-الغربي ،الــذي ســا َد
إثــر هــذه العمليــة ،تســاؤالت عـ َّـدة عــن مــدى تأثيراتهــا احملتملــة علــى ســلوك األطــراف اإلقليميــة
والدوليــة األخــرى املعنيــة بامللــف الســوري ،الســيما مــا يتعلَّــق بالــدور اإليرانــي يف ســوريا ،والتحديات
والفــرص التــي قــد تنشــأ تب ًعــا لهــذه األزمــة الدوليــة .كذلــك تأثيراتهــا علــى مســتوى التنســيق
قــوات علــى األرض مــن اجلانبــن،
احلاصــل بــن واشــنطن وموســكو يف ســوريا ،حيــث تتواجــد
ٌ
متعــددة
وتأثيراتهــا علــى التنســيق الروسي-اإلســرائيلي عســكر ًيا يف عمليــات اســتهداف مواقــع
َّ
تابعــة للميليشــيات اإليرانيــة يف ســوريا.
بــا شــك ،مت ِّثــل األزم ـ ُة األوكرانيــة ومســتجداتها مجــالًا واس ـ ًعا مــن ال ُفــرص لطهــران ،اســتنا ًدا
وتوجــه واشــنطن ملزيـ ٍـد مــن
إلــى تأثيراتهــا املتو َّقعــة علــى مســار مفاوضــات االتفــاق النــووي يف فيينــا،
ُّ
التهدئــة والتطبيـ ِـع مــع إيــران واالســتجابةِ للمطالـ ِـب اإليرانيــة بفصــلِ ملــف برنامجهــا النــووي عــن
ســائر امللفــات الســاخنة املرتبطــة بهــا ،وحتديـ ًدا ملــف الصواريــخ البالســتية وتدخُّ لهــا يف شــؤون دول
اجلــوار؛ مــن أجــل التفـ ُّرغ حلـ ِّل األزمــة القائمــة بــن كييــف وموســكو.
كمــا مت ِّثــل األزمـ ُة فرصـ ًة أُخــرى لطهــران لتصعيــد حـ َّـدة الضغــوط علــى إســرائيل ،وتعزيــز تقاربهــا
مــع روســيا كشـ ٍ
ـريك مهـ ٍـم لهــا يف املنطقــة العربيــة ،خاصـ ًة يف ســوريا.
ومــن املتوقــع أن تتَّجــه موســكو إلــى ممارســة سياســة جديــدة يف ســوريا ،كنقطــةِ انطــاق
أن ســوريا مت ِّثــل بالنســبة
ملواجهــة العقوبــات واملقاطعــة الغربيــة يف حــال تشــديدها،
خصوصــا َّ
ً
إلــى اإلســتراتيجية الروســية موق ًعــا مه ًمــا يف املنطقــة ،مبــا متتل ُكــه احلكوم ـ ُة الروســية مــن قــدرة
توج ـ ٌه مه ـ ٌم
عســكرية ومطــارات وقواعــد بحريــة .لــذا ســيكون للتنســيق مــع اإليرانيــن يف ســوريا ُّ
للــروس يف مواجهــة الواليــات املتحــدة ،وكل القــوى التــي وقفــت إلــى جانــب أوكرانيــا ،خــا َل الصــراع
القائــم مــع روســيا.
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ٌ
«انتهــاك خطيــر
يف املقابــل ،أدانــت إســرائيل الهجــو َم الروســي علــى أوكرانيــا ،ووصفتــه بأنــه
للنظــام الدولــي» .وعلــى الرغــم مــن اإلدانــة اإلســرائيلية ،إال أنــه ال يُتو َّقــع أن تتبنَّــى تــل أبيــب
التوجهــات الدوليــة يف فــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية علــى روســيا؛ فإســرائيل
العدي ـ َد مــن
ُّ
تنظ ـ ُر إلــى األزمــة الروســية-األوكرانية مــن مناظيــر عـ َّـدة ،يتعلَّــق أولهــا يف احلفــاظ علــى املصالــح
اإلســرائيلية مــع أطــراف األزمــة ،حيث ترتبــط إســرائيل بعالقــات قويــة ووطيــدة بجميــع أطرافهــا،
إذ تربطهــا مبوســكو مصالــ ُح سياســية متشــعبةَّ ،
لعــل أبرزهــا التفاهمــات مــع الرئيــس الروســي
فالدمييــر بوتــن منــذ 2015م حــول ســوريا ،التــي تتم َّثــل يف منــع حت ـ ُّول ســوريا إلــى مصــدر تهديـ ٍـد
أمنــي إلســرائيل ،فضـلًا عــن رغبــة تــل أبيــب يف االســتمرار بتوجيــه ضربـ ٍ
ـات عســكرية ضـ َّـد مواقــع
امليليشــيات اإليرانيــة بســوريا .ويســتوجب ذلــك االبتعــا َد عــن توتيــر عالقاتهــا مــع الــروس ،وجتنُّــب
ـاوب إســرائيلي مــع املطالــب األمريكيــة أو األوروبيــة ضـ َّـد روســيا قــد تــراهُ األخيــرة تهدي ـ ًدا
أي جتـ ٍ
لهــا .لذلــك حتــاو ُل احلكومـ ُة اإلســرائيلية الســي َر بدقــة وتــوازن علــى حبـ ٍـل رفيــع؛ للحفــاظ علــى عــدم
االنــزالق للمواجهــة مــع أحــد األطــراف مقابــل اآلخــر ،والتــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث خلـ ٍـل يف خطــط
عملهــا بســوريا ،يف حــال تفـ ُّكك املعادلــة التــي أقامتهــا مــع روســيا جتــاه التموضـ ِـع اإليرانــي العســكري
يف ســوريا خــال الســنوات القليلــة املاضيــة(((.
مؤشــرات تراجــع التنســيق بــن إســرائيل وروســيا ظهــرت عـ َّـدة مــرات خــال العــام احلالــي ،يأتــي
يف مقدمتهــا اعتمــا ُد إســرائيل خــال فبرايــر 2022م علــى قصــف األهــداف اإليرانيــة عبـ َر صواريــخ
«أرض-أرض» ،بعــد ســنوات عـ َّـدة مــن االعتمــاد علــى الضربــات اجلويــة للتمركــزات اإليرانيــة .وقــد
تراجــع قدرتهــا علــى تدميــر األهــداف اإليرانيــة بالطيــران
يُشــير ذلــك إلــى التخـ ُّوف اإلســرائيلي مــن
ُ
خصوصــا أن موســكو تب َّنــت تشــغي َل منظومــات الدفــاع اجلــوي الروســية
احلربــي مــن أجــواء ســورية،
ً
منــذ يوليــو 2021م .ومــن املؤشــرات ً
تراجــع التنســيق بــن موســكو وتــل أبيــب ،إعــا ُن
أيضــا علــى
ُ
وزارة الدفــاع الروســية يف  21ينايــر 2022م ،تســييرها لدوريـ ٍـة جويـ ٍـة مشــتركة مــع نظيرتهــا الســورية
امتــد مســارها اجلــوي علــى طــول مرتفعــات هضبــة اجلــوالن ،ومــن ثـ َّم علــى طــول احلــدود اجلنوبيــة
ـات حتاكــي ســيطرةَ
وتضمنــت تدريبـ ٍ
حتــى نهــر الفــرات شــر ًقا ،وفــو َق املناطــق الشــمالية مــن ســوريا،
َّ
(((
الطياريــن الــروس والســوريني علــى األجــواء الســورية ،وتنفي ـ َذ هجمـ ٍ
ـات بريــة مصاحبــة  .رســائل
عـ َّـدة مبطنــة تُشــير إليهــا هــذه األنشــطة ،تأتــي يف مقدمتهــا :إرســال رســالة روســية إلــى األمريكيــن
ُ
الهــدف منهــا الضغــط علــى
عبــر فتــح جبهــة أخــرى معهــم بالتزامــن مــع التوتــرات األوكرانيــة،
ضــد واشــنطن ،أو إرســال رســالة أخــرى إلــى إســرائيل؛ إلبــاغ األخيــرة بعــدم
إســرائيل للعمــل
َّ
رضا موســكو عــن نشــاطها العســكري يف ســوريا؛ وبالتالــي ،مت ِّثــل كال الرســالتني ورق ـ ًة ضاغطــة
علــى إســرائيل ،وحتد ًيــا أمــا َم قدرتهــا علــى اســتخدام األجــواء الســورية لقصـ ِ
ـف مواقــع إيــران وحــزب
اهلل يف ســوريا.
((( راديــو فــردا ،سســکوت اســرائیل در برابــر بحــران اوکرایــن ،ناشــی از «نیــاز بــه روســیه» بــرای عملیــات در ســوریه 04( ،آســفند
1400ه.ش) ،تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022م.https://bit.ly/35zIjCK ،
((( جســور ،مؤشــرات علــى ترا ُجــع التنســيق الروســي اإلســرائيلي فــي ســوريا 24( ،فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022م،
.https://bit.ly/35l10ua
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ثانيا :إيران وتعميق الحضور اإلداري في سوريا
ً
و َّقعــت احلكومــة الســورية يف  21فبرايــر 2022م مذكــرةَ تفاهــم مــع إيــران ،حــول التعــاون يف مجــال
الشــؤون اإلداريــة واملــوارد البشــرية؛ بهــدف االســتفادة مــن اخلبــرات اإليرانيــة ،ال ســيما فيمــا يتعلَّــق
أن عمليــات
بالشــؤون اإلداريــة وفــق التصريحــات املعلنــة مــن اجلانبــن((( .جتــدر اإلشــارة هنــا إلــى َّ
توقيــع مذكــرات التفاهــم وزيــارات الوفــود اإليرانيــة لدمشــق تكــ َّررت مؤخــ ًرا ،يف ســياق توســيع
النفــوذ اإليرانــي ،يف ظــل املســاعي احلثيثــة للهيمنــة دين ًيــا واقتصاد ًيــا وعســكر ًيا علــى املناطــق
الســورية.
ويُســهم توقيــ ُع مذكــرة التفاهــم بالقطــاع اإلداري يف تعميــق حضــور إيــران يف البُنــى التحتيــة
ـاعي الســابقة يف تثبيــت
واإلداريــة للقطــاع العــام يف ســوريا ،وهــي خُ طــوةٌ تــوازي يف مســاعيها املسـ َ
النفــوذ اإليرانــي اجتماع ًيــا ،مــن خــال سياســات التشـ ُّيع ،والتغييــر الدميوغرايف القســري ،وعمليات
شــراء العقــارات مبعظــم املــدن الســورية ،واقتصاد ًيــا باالســتثمار يف البُنــى التحتيــة ،وتوقيــع اتفاقــات
بعيــدة املــدى ،وتأســيس شــركات خاصــة ذات أهميــة مرتفعــة نســب ًيا .وتُعـ ِّول طهــران عمو ًمــا علــى
مذكــرات التفاهــم املشــتركة التــي يتــم توقيعهــا بــن اجلانبــن؛ لضمــان مــا يلــي:
1.العمــل علــى اســتعادة جــزء مــن التكاليــف التــي تك َّبدتهــا احلكومــة اإليرانيــة يف دعــم احلكومــة
الســورية ،والتــي بلغــت وفــق العديــد مــن التقديــرات اإليرانيــة وغيرهــا مــا يقــارب  30مليــار دوالر،
منــذ انطــاق األزمــة الســورية عــام 2011م.
املتعــددة يف ســوريا ،خاصــ ًة
2.توســيع وتســهيل أعمــال وأنشــطة التجــار والشــركات اإليرانيــة
َّ
تلــك املرتبطــة بامليليشــيات التابعــة لهــا؛ مــن أجــل تخفيــف أعبــاء التمويــل علــى خزينــة احلكومــة
اإليرانيــة ،وكذلــك تســهيل عمليــات نقــل األمــوال ،وتيســير األعمــال املاليــة والقضايــا املتعلقــة
بسياســة االلتفــاف علــى العقوبــات املفروضــة علــى إيــران ،وتيســير أعمــال األفــراد واجلماعــات يف
املســتقبل ،وهــو مــا يخــد ُم سياسـ َة إيــران التوســعية يف املنطقــة كلهــا وليــس يف ســوريا فحســب .وال
ـب عــن الذكــر هنــا التصريحــات األخيــرة للحكومــة اإليرانيــة عبــر ســفيرها يف ســوريا ،عــن رغبــة
يغيـ ُ
(((
بــاده يف نقــل مــا س ـ ّماه «خبراتهــا يف الته ـ ُّرب مــن العقوبــات الدوليــة» إلــى احلكومــة الســورية .
3.تعميــق النفــوذ اإليرانــي باجملتمــع وحضورهــا يف املؤسســات العامــة واخلاصــة للدولــة الســورية،
استنسـ ً
ـاخا لتجربــة لبنــان عبــر متكــن حــزب اهلل مــن التغلغــل يف القطــاع العــام اللبنانــي ومؤسســاته
الرسمية.
خالصة
مت ِّثــل األزمــ ُة األوكرانيــة واالنشــغا ُل الروســي بعيــ ًدا عــن الســاحة الســورية ،عامــلًا مه ًمــا تســعى
إيــرا ُن الســتثماره لصاحلهــا يف تعزيــز وتوســيع نفوذهــا بقطاعــات مختلفة .كمــا تطمـ ُح طهــران ألن
تــؤدي هــذه األزمــة إلــى تقليــص حجــم التنســيق الروسي-اإلســرائيلي يف ســوريا ،الســيما يف ظــل
(((خبرگــزاری دانشــجویان ایــران ،یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان جمهــوری ایــران و ارمنســتان امضــا شــد 01( ،آســفند 1400ه.ش)،
تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر 2022م.https://bit.ly/36GXNFH ،
((( دیپلماســی ایرانــی ،ســفیر ایــران در دمشــق :جنــگ ســوریه تمــام نشــده اســت 27( ،بهمــن 1400ه.ش) ،تاريــخ االطــاع 28 :فبرايــر
2022م.https://bit.ly/3t9UpuC ،
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مؤشــرات عـ َّـدة بــدأت تُشــير إلــى هــذه االجتــاه ،منهــا تغيـ ُر طريقــة االســتهداف اإلســرائيلي للمواقــع
ً
وأيضــا مــا حملتـ ُه الدوريــة املشــتركة بــن روســيا وســوريا ،التــي
التابعــة مليليشــيات إيــران يف ســوريا،
أُجريــت علــى حــدودِ األخيــرة املتاخمــة إلســرائيل .إلــى جانــب مــا ســبق ،ويف ظـ ِّل االنشــغالِ الروســي
باألزمــة األوكرانيــة وضمـ َن إطــار الســعي اإليرانــي الســتغاللِ ال ُفــرص الســانحة يف ســوريا ،و َّقعــت
طهــران اتفاقيـ َة التعــاون اإلداري مــع احلكومــةِ الســورية ،يف خطــوةٍ واضحـ ٍـة وصريحــة تهــدف إلــى
ـرض ســيطرتها وتعزيــز إســتراتيجيتها يف ســوريا.
فـ ِ

إصــدار جديد
اإلصدار متوفر في
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الشــأن الدولـــي
كل من الواليات
ناقش الملف الدولي التفاعالت اإليرانية مع ٍّ
المتحدة وأوروبا .فيما يتعلق بالعالقات األمريكية-اإليرانية ،تم
التركيز على  4محاور رئيسية ،هي :التقدم على صعيد المفاوضات
النووية ،تراجع تأثير العقوبات األمريكية ،القضايا الخالفية القائمة،
وأخيرا التداعيات والنتائج .وحول العالقات اإليرانية-األوروبية تم
ً
ِّ
والمتمثلة في مسار التفاوض
رصد أهم التفاعالت بين الجانبين،
ُ
النووي في إطار العالقة مع أوروبا ،واالحتجاج اإليراني على
محكمة نوفمبر الشعبية ،ومطالبة البرلمان األوروبي بتعليق
عقوبة اإلعدام في إيران.
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إيران والواليات المتحدة
بينمــا تشــهد الســاحة الدوليــة واحــدة مــن أكبــر أزماتهــا منــذ بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين ،وهــي
الغــزو الروســي ألوكرانيــا خــال فبرايــر 2022م ،فــإنّ اجلولــة الثامنــة مــن مفاوضــات فيينــا غيــر
املباشــرة بــن الواليــات املتحــدة وإيــران ،الراميــة إلــى إحيــاء االتفــاق النــووي ،تســير علــى قــدم وســاق،
ويبــدو أن الطرفــن قــد وصــا إلــى صيغــة شــبه نهائيــة التفــاق ينقصــه حســم بعــض اخلالفــات.
وقــد أثــرت األجــواء اإليجابيــة يف فيينــا يف تخفيــف ِحـ ّـدة التوتــرات بــن اجلانبــن ،وأصبحــت إيــران
يف وضــع أكثــر أريحيــة ،ال س ـ ّيما يف ظــل تراجــع تأثيــر العقوبــات ،وهــو مــا انعكــس علــى حتركاتهــا
ـاق ،ألن هــذه القضايــا ال
علــى الســاحة اخلارجيــة ،لكــن مــع ذلــك فــإنّ عـ ً
ـددا مــن القضايــا اخلالفيــة بـ ٍ
تدخــل ضمــن املفاوضــات اجلاريــة.
ســيحاول تقريــر شــهر فبرايــر 2022م أن ُيلقــي الضــوء علــى تط ـ ّورات ال َعالقــات األمريكيــة-
اإليرانيــة وتداعياتهــا ،وذلــك مــن خــال تنــاول عــدد مــن العناصــر ،أهمهــا :أو ًلا :التقــدم علــى صعيــد
مفاوضــات فيينــا ،ثان ًيــا :تراجــع تأثيــر العقوبــات األمريكيــةً ،
ثالثــا :القضايــا اخلالفيــة القائمــة،
رابعــا :التداعيــات والنتائــج.
ً
ً
أول :التقدم على صعيد مفاوضات فيينا
دخلــت مفاوضــات فيينــا منعط ًفــا مه ًّمــا ،ال سـ ّيما بعــد أن أعادت الواليات املتحــدة العمل باإلعفاءات
النوويــة التــي ســبق وألغاهــا الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب يف مايــو 2020م ،يف إطــار إســتراتيجية
الضغــوط القصــوى ،التــي تســمح للــدول والشــركات األجنبيــة بالتعــاون مــع إيــران يف املشــاريع
غيــر العســكرية يف محطــة بوشــهر للطاقــة النوويــة ،ومنشــأة أراك للمــاء الثقيــل ،ومفاعــل طهــران
لألبحــاث ،فهــذه اإلعفــاءات تخلــق سلســلة مــن اآلليــات الفنيــة ،التــي تســاعد يف نقــل الفائــض
اخملصــب واملــاء الثقيــل وأعمــال الصيانــة والتطويــر((( ،إذ تشــير هــذه اخلطــوة إلــى
مــن اليورانيــوم
َّ
محاولــة تذليــل العقبــات أمــام عــودة إيــران بالتزاماتهــا النوويــة بعــد التفاهمــات مــع الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ،كذلــك يشــير بــدء مفاوضــات بــن اجلانبــن يف فيينــا بشــأن اإلفــراج عــن الســجناء
بصــورة متبادلــة إلــى مــدى التقــدم علــى صعيــد املفاوضــات ،وقــد يكــون هنــاك صفقــة مبوجبهــا
يُفـ َرج عــن احملتجزيــن الغربيــن مقابــل حصــول إيــران علــى جــزء مــن أموالهــا اجملمــدة يف اخلــارج.
مــع ذلــك ،ال تــزال الواليــات املتحــدة متــارس ضغــوط اللحظــات األخيــرة علــى إيــران ،وحتــاول
إضعــاف مقاومتهــا وتقليــل شــروطها عبــر التلويــح بوضــع ســقف زمنــي للمفاوضــات واللجــوء إلــى
بدائــل أخــرى ،لكــن إيــران تصـ ّر علــى جملــة اخلطــوط احلمــراء ،وتؤكــد االلتــزام الصــارم بشــروطها
املتعلقــة برفــع كامــل العقوبــات ،والتحقــق مــن ذلــك فض ـلًا عــن الضمانــات ،فإيــران حســب األمــن
((( خانــة ملــت ،معافیــت تحریمــی اخیــر آمریــکا نمادیــن اســت /الزمــه حصــول توافــق خــوب لغــو همــه تحریــم هــا1400/11/16( ،ه ش)،
تاريــخ االطالع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3uq882J ،
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العــام جمللــس االمــن القومــي علــي شــمخاني ،تــرى أن «التحقــق والضمانــات جــزء ال يتجــزأ مــن أي
اتفــاق جيــد»(((.
بطبيعــة احلــال ،ليســت محادثــات فيينــا محــل إجمــاع داخلــي يف كل مــن الواليــات املتحــدة وإيــران،
فاجلمهوريــون يف الكونغــرس يعارضــون أي اتفــاق مــع إيــران ال يتضمــن اتفا ًقــا بشــأن قــدرات إيــران
يف مجــال الصواريــخ الباليســتية((( ،وهــو مطلــب ســبق واعتبــره مســؤول ملــف إيــران يف اخلارجيــة
األمريكيــة روبــرت مالــي ،ال صلــة لــه باملفاوضــات التــي تركــز علــى امللــف النــووي .يف الوقــت نفســه،
ـإن بعــض القــوى الداخليــة يف إيــران يطالــب بعــدم
ومــع اقتــراب الوصــول إلــى صفقــة نهائيــة ،فـ ّ
تخلّــي طهــران عــن مكتســباتها النوويــة ،وتضغــط هــذه القــوى علــى فريــق املفاوضــات مــن أجــل
احلصــول علــى ضمانــات ال تســمح للواليــات املتحــدة بالتراجــع عــن التزاماتهــا .واتصــالًا بذلــك،
يبــدي بعــض القــوى اإلقليميــة ،ويف مقدمتهــا إســرائيل ،القلــق مــن الصفقــة املتوقعــة وانعكاســاتها
علــى األمــن اإلقليمــي ،وذلــك علــى الرغــم مــن التطمينــات األمريكيــة ومحاولتهــا دفــع احلــوار ،ال
س ـ ّيما بــن دول اخلليــج وإيــران ،وذلــك لتجنــب مواجهــة إقليميــة تعرقــل مســار الدبلوماســية.
ومــع أن وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان قــال« :أعتقــد أننــا لــم نقتــرب
ـإن الوقــت ميـ ّر ،وال تــزال عــدة
مطل ًقــا إلــى هــذا احلــد مــن إبــرام االتفــاق كمــا نحــن عليــه اآلن»((( ،فـ ّ
قضايــا عالقــة للوصــول إلــى اتفــاق نهائــي ،أبرزهــا مــا يتعلــق برفــع العقوبــات ،والضمانــات ،وبعــض
اخلالفــات السياســية املطروحــة حــول األنشــطة الســلمية النوويــة اإليرانيــة .وحتــاول إيــران أن
((( اقتصــاد أوناليــن ،شــمخانی :بدعهــدی آمریــکا مهمتریــن تهدیدکننــده هرگونــه توافــق اســت1400/11/24( ،ه ش) ،تاريــخ االطــاع02 :
مارس 2022م.https://bit.ly/3LBXkV8 ،
((( ايرنــا ،دســتیابی بــه توافــق بــا تضامیــن مــد نظــر ایــران بــه راحتــی قابــل دسترســی نیســت 21( ،بهمــن1400ه ش) ،تاريــخ االطــاع:
 02مــارس 2022م.https://bit.ly/3rFDhxt ،
((( يــورو نيــوز ،وزیــر خارجــه ایــران در گفتگــو بــا یورونیــوز :معتقــد نیســتیم کــه ایــران در انــزوا قــرار دارد2022 /02/22( ،م) ،تاريــخ
االطــاع 02 :مــارس 2022مhttps://bit.ly/34TCu3r. ،
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تُلقــي الكــرة يف ملعــب الواليــات املتحــدة بتأكيــد أنهــا قــد ق ّدمــت مــا يتوجــب عليهــا ،وأن مــا يتبقــى
يقــع علــى عاتــق الواليــات املتحــدة ،وأنهــا يجــب أن تتحمــل مســؤوليتها ألنهــا هــي َمــن انســحبت مــن
االتفــاق ،وتعتقــد إيــران أن ظهــور أزمــات دوليــة عديــدة ،ومنهــا غــزو روســيا ألوكرانيــا ،وتصاعــد
التنافــس اإلســتراتيجي مــع الصــن ،ســيح ّد مــن قــدرة واشــنطن علــى شــن حــرب أخــرى يف الشــرق
األوســط ،كمــا ســيح ّد مــن اســتخدام التهديــد باحلــرب لتحصيــل االمتيــازات مــن إيــران علــى طاولــة
املفاوضــات.
ثانيا :تراجع تأثير العقوبات األمريكية
ً
مــع أن األوضــاع الداخليــة يف إيــران ال تــزال غيــر مســتقرة بســبب العقوبــات ،لكــن التراخي األمريكي
أثمــر انفراجــة اقتصاديــة حــ ّدت بدروهــا مــن تفاقــم األوضــاع ،إذ يشــير منــ ّو التجــارة اإليرانيــة
اخلارجيــة بنســبة  %38يف األشــ ُهر الـــ 11األولــى مــن العــام اإليرانــي احلالــي إلــى تراجــع تأثيــر
العقوبــات((( ،كذلــك تظهــر اإلحصائيــات الصــادرة عــن شــركات تتبــع ناقــات النفــط أن صــادرات
النفــط اخلــام اإليرانيــة وصلــت يوم ًّيــا خــال األشــهر األخيــرة إلــى مــا يزيــد علــى مليــون برميــل(((،
معظمهــا يذهــب إلــى الصــن ،ويـ ّ
ـدل ذلــك علــى أن حكومــة رئيســي مت ّكنــت مــن الوصــول إلــى أعلــى
ســقف ملبيعــات النفــط يف األشــهر األخيــرة ،ورمبــا غضــت إدارة جــو بايــدن الطــرف عــن مبيعــات
النفــط اإليرانــي لتوفيــر أجــواء إيجابيــة وتشــجيعية حملادثــات فيينــا وإعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي،
القضيــة األهــم مــن وجهــة نظــر الواليــات املتحــدة.
كمــا يشــير إعــان اجلمــارك اإليرانيــة عــن زيــادة يف حجــم التبــادل التجــاري بــن إيــران حتديـ ًدا
والواليــات املتحــدة ،مبقــدار ثالثــة أضعــاف يف الســنة املاليــة اإليرانيــة احلاليــة مقارنــة بالفتــرة
نفســها قبــل عــام ،إلــى تراجــع إدارة بايــدن عــن متابعــة ضغوطهــا إلــى حــد بعيــد ،إذ بلــغ حجــم
التبــادل يف الفتــرة مــن أبريــل 2021م حتــى ينايــر 2022م نحــو  83مليــون دوالر ،ورغــم تواضــع هــذا
احلجــم لكنــه مؤشــر علــى اجتاهــات العالقــة وحتولهــا بالتــوازي مــع تقــدم احملادثــات(((.
ويبــدو أن شــهية إيــران االقتصاديــة قــد انفتحــت مــع هــذه االنفراجــة الدبلوماســية ،ومــن ثـ ّم فقــد
كثفــت مــن دبلوماســيتها االقتصاديــة اســتعدا ًدا لرفــع العقوبــات ،وذلــك مــن أجــل حصــد املزايــا
االقتصاديــة .يف هــذا اإلطــار أصــدر البرملــان قانو ًنــا إلضفــاء طابــع االقتصــاد علــى الســفارات،
لتلعــب دو ًرا يف تعزيــز جتــارة إيــران اخلارجيــة ،كمــا واصلــت إيــران جهودهــا لتفعيــل الشــراكة
التجاريــة واالقتصاديــة يف إطــار سياســة اجلــوار ،عبــر متابعــة عمــل اللجــان املشــتركة وتعزيــز
التعــاون االقتصــادي مــع عــدد مــن دول اجلــوار ،مــن بينهــا أوزبكســتان وأذربيجــان أرمينيــا وباكســتان
والعــراق وتركيــا وقطــر وعمــان ،فضـلًا عــن بحــث فــرص التعــاون مــع عديــد مــن دول العالــم ،ال سـ ّيما
دول االحتــاد األوروبــي .وتطــرح إيــران نفســها أمــام العالــم كمصــدر رئيســي لصــادرات الطاقــة ،ال
((( صدا و سيما ،رشد  38درصدی تجارت خارجی ایران 07( ،اسفند  1400ه ش) ،تاريخ االطالع 02 :مارس 2022م،
.https://bit.ly/3M8EANy
((( راديــو فــردا ،نفتکــش متعلــق بــه یــک شــرکت آمریکایــی بــه «حمــل غیرقانونــی نفــت ایــران» متهــم شــد 28( ،بهمــن  1400ه ش)،
تاريــخ االطــاع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3uZABN4 ،
((( و ايســنا ،جزئیــات تجــارت ایــران و آمریــکا/واردات مســتقیم یــک تــن گوشــی 19( ،بهمــن  1400ه ش ،تاريــخ االطــاع 02 :مــارس
2022م.https://bit.ly/3JdLi2p ،
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خصوصــا أمــام أوروبــا التــي قــد تتعــرض ألزمــة
س ـ ّيما الغــاز ،وكذلــك كســوق بكــر لالســتثمارات،
ً
إمــدادات الغــاز مــع انــدالع احلــرب الروســية علــى أوكرانيــا.
لقــد حتــررت إيــران مــن عديــد مــن الضغــوط وأصبحــت أكثــر قــدرة علــى احلركــة ،ظهــر ذلــك يف
محادثــات عبــد اللهيــان ولقاءاتــه مــع نظرائــه الغربيــن وقــادة املنظمــات الدوليــة علــى هامــش مؤمتــر
ميونــخ لألمــن خــال فبرايــر 2022م ،فضـلًا عــن تراجــع تأثيــر العقوبــات ،األمــر الــذي أعطــى إيــران
مســاحة للمنــاورة والتأثيــر يف طاولــة املفاوضــات ،كمــا بحثــت إيــران مــع كل مــن كوريــا اجلنوبيــة
واليابــان اســتعادة التعــاون االقتصــادي وبحــث آليــات التبــادل املالــي ،وناقشــت مــع اجلانــب الكــوري
اجلنوبــي حتديـ ًدا اإلفــراج عــن األمــوال اجملمــدة لديهــا مــن عائــدات مبيعــات النفــط .وحســب وكالــة
أنبــاء «إيرنــا» الرســمية فقــد بلــغ منــو صــادرات إيــران إلــى دول مثــل روســيا وتركيــا والعــراق وجنــوب
شــرق آســيا يف األشــهر األخيــرة معــدلًا غيــر مســبوق(((.
ً
ثالثا :القضايا الخالفية القائمة
لــم متنــع هــذه األجــواء اإليجابيــة إيــران مــن مواصلــة سياســتها التقليديــة ،وحتدي ـ ًدا يف مــا يتعلــق
بالبرنامــج الصاروخــي ،إذ أزاح احلــرس الثــوري الســتار عــن الصــاروخ اإلســتراتيجي بعيــد املــدى
وفائــق الدقــة «خيبرشــكن» ،يف رســالة حتمــل أكثــر مــن معنــى ،منهــا تأكيــد خطــوط إيــران احلمــراء
ً
وأيضــا تأكيــد احلــرس دوره ومكانتــه بصــرف النظــر عــن
بشــأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية،
ُ
توقيــع االتفــاق((( .وبينمــا احتـ ّـج اجلمهوريــون يف الكونغــرس علــى مضـ ّـي إيــران قد ًمــا يف تطويــر
أجلــت النظــر يف هــذه القضيــة للتركيــز علــى
برنامجهــا الصاروخــي ،فـ ّ
ـإن إدارة بايــدن علــى مــا يبــدو َّ
جنــاح مفاوضــات إحيــاء االتفــاق النــووي.
وبينمــا لــم تنجــح الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا يف إدراج ســلوك إيــران اإلقليمــي علــى طاولــة
املفاوضــات كمــا هــي احلــال يف مــا يتعلــق ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية ،فإنهــا احتفظــت بقــوة
الــردع يف مواجهــة األنشــطة املزعزعــة لالســتقرار املرتبطــة بإيــران .يف هــذا اإلطــار أعلنــت وزارة
اخلزانــة األمريكيــة يف  23فبرايــر 2022م عــن فــرض عقوبــات علــى عــدد مــن األفــراد واملســؤولني،
األعضــاء بشــبكة دوليــة لدعــم متمــردي احلوثيــن ،وقــد ســبق ذلــك وصــول قائــد القيــادة املركزيــة
األمريكيــة اجلنــرال كينيــث ماكنــزي إلــى اإلمــارات للبنــاء علــى اإلجــراءات األخيــرة التــي أعلنهــا
البنتاغــون واملســاعدة يف تعزيــز الدفاعــات اإلماراتيــة بعــد هجمــات شــنّها املتمــردون التابعــون
إليــران يف اليمــن ،كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة أنهــا سترســل املدمــرة الصاروخيــة املوجهــة
«يــو إس إس كــول» وســر ًبا مــن مقاتــات «إف »22-املتقدمــة إلــى اإلمــارات ،إذ قدمــت الهجمــات
الصاروخيــة األخيــرة إنــذا ًرا وأثــارت ر ًّدا مــن الق ـ ّوات األمريكيــة املتمركــزة يف اإلمــارات.
ومــع التط ـ ّورات علــى الســاحة الدوليــة فقــد تش ـ ّكل موقــف إيــران مــن احلــرب الروســية علــى
أوكرانيــا بنــاء علــى طبيعــة العالقــة مــع الواليــات املتحــدة ،فعلــى الرغــم مــن عــدم تأييــد املرشــد
((( ايرنــا ،افزایــش چشــمگیر صــادرات ایــران بــه کشــورهای منطقه/دولــت قبــل فرصتهــای تجــاری بــا همســایگان را بــا ترشــرویی
ســوزاند ،تاريــخ االطــاع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/34EGUeb ،
((( خانــه ملــت ،موشــک نقطــه زن خیبرشــکن بــا تکیــه بــر دانــش بومــی طراحــی و تولیــد شد/ســپاه پاســدار ارزشهــای انقــاب اســت،
( 1400/11/24ه ش) ،تاريــخ االطــاع 02 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3BfokVX ،
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للحــرب ودعمــه لوقفهــا ،لكنــه اعتبــر «أوكرانيــا ضحيــة لألزمــات التــي صنعتهــا الواليــات املتحــدة»،
وأضــاف أن األزمــة األوكرانيــة أثبتــت أنــه «ال ميكــن الوثــوق بالواليــات املتحــدة»(((.
وبطبيعــة احلــال تواصــل إيــران سياســة التوجــه شــر ًقا ملوازنــة عالقتهــا مــع الواليــات املتحــدة
والغــرب ،وذلــك مــن خــال تنســيق مواقفهــا مــع اجلانبني الروســي والصيني ،ســواء بشــأن مفاوضات
فيينــا حيــث تتلقــى إيــران دع ًمــا مه ًّمــا مــن اجلانبــن ،أو التنســيق علــى مســتوى العالقــات الثنائيــة،
خصوصــا مــا يتعلــق باتفاقيــات الشــراكة اإلســتراتيجية التــي متتــ ّد لتشــمل مجــاالت اقتصاديــة
ً
وعســكرية وثقافيــة.
رابعا :التداعيات والنتائج
ً
يوجــد تقــدم ملحــوظ علــى صعيــد مفاوضــات فيينــا ،ومــن املتوقــع أن تُسـ َّوى اخلالفــات بالعــودة إلــى
االتفــاق النــووي وفــق صيغــة عــام 2015م ،لكــن ســتحقق إيــران مكسـ ًبا مه ًّمــا مــا لــم يُ َ
نظــر إلــى أنهــا
ســتعود هــذه املــرة إلــى الصفقــة النوويــة بوقــت اختــراق نــووي يق ـ ّل عــن عــام ،بعدمــا متكنــت مــن
تعزيــز قدراتهــا التقنيــة يف مــا يتعلــق بأجهــزة الطــرد املركــزي املتطـ ّورة ورفــع مســتويات التخصيــب،
فيمــا كان اتفــاق 2015م مبن ًّيــا علــى وجــود عــام كامــل قبــل وصــول إيــران إلــى امتــاك ســاح نــووي
حــال مــا قــررت ذلــك.
ـإن
رغــم التفاهمــات الراهنــة بشــأن امللــف النــووي ،وتزايــد فــرص العــودة إلــى اتفــاق 2015م ،فـ ّ
أزمــة ثقــة ال تــزال تهيمــن علــى النخبــة يف البلديــن ،فاخلالفــات باألســاس ال تعــود إلــى االتفــاق
النــووي وحســب ،بــل إلــى املــدركات والنظــرة الســلبية املتبادلــة التــي جتعــل البلديــن علــى طـ َ
ـرف
نقيــض ،والتــي تعــود باألســاس إلــى خالفــات أيديولوجيــة عميقــة.
مــع أن إيــران تتخــوف مــن أن تتمكــن الواليــات املتحــدة مــن العــودة إلــى االتفــاق دون تقــدمي
ضمانــات ،بحيــث يتــاح لهــا القــدرة علــى تفعيــل آليــة ســناب باك ،ومن ثـ ّم إمكانية عكــس اجلمهوريني
يف أي وقــت مســار التهدئــة كمــا حــدث مــع قــدوم ترامــب ،لكــن ميكــن أن تتغاضــى إيــران عــن هــذا
املطلــب ألنــه ســيكون مــن الصعــب تقــدمي الواليــات املتحــدة ضمانــات فعليــة إليــران ،إذ توجــد
صعوبــات قانونيــة ،ولــدى إيــران يف الوقــت نفســه القــدرة علــى العــودة خلفــض التزاماتهــا ،وهــو مــا
قــد تع ـ ّده ضمانــة كافيــة ،وذلــك إذا تعثــرت املفاوضــات بســبب هــذه النقطــة.
ال شــك أن مســار االنخــراط والتفاهــم الراهــن قــد أســهم يف تراجــع تأثيــر العقوبــات يف إيــران،
وجــرى تخفيــف الضغــط عــن حكومــة رئيســي ،وقــد تُرجــم ذلــك يف تعزيــز موقفهــا التفاوضــي
بشــأن إحيــاء االتفــاق النــووي ،كمــا كســبت إيــران مســاحة مهمــة للحركــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي
والدولــي ،وهــي متهــد الطريــق نحــو العــودة لالندمــاج وفتــح أفــق للعالقــات مــع مختلــف الــدول،
مــع ذلــك ال تــزال احلكومــة تواجــه مشــكالت ومعضــات داخليــة ،وتتصاعــد االنتقــادات للحكومــة
التــي وعــدت مبعاجلــة األزمــات لكــن حتــى اآلن هــذا لــم يحــدث بصــورة فعليــة .قــد تكــون األزمــة
األوكرانيــة أبطــأت املفاوضــات يف فيينــا ،لكــن يبــدو تأثيرهــا محــدو ًدا يف ســير عمليــة املفاوضــات
((( العربية نت ،خامنئي :أوكرانيا ضحية أزمات صنعتها أمريكا ،تاريخ االطالع 02 :مارس 2022م.https://bit.ly/3szOAYl ،
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واحتمــال التوصــل إلــى تســوية قري ًبــا ،إذ يوجــد إجمــاع دولــي علــى معاجلــة امللــف النــووي اإليرانــي،
كمــا أنــه قــد جــرى قطــع شــوط كبيــر يف املفاوضــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة لــن يكــون فيهــا لألزمــة
األوكرانيــة وغيرهــا تأثيــر كبيــر فيهــا.
خالصة
ال شــك أن احتمــال تســوية اخلــاف بشــأن البرنامــج النــووي اإليرانــي ســيتيح الفرصــة أمــام تهدئــة
التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وإيــران إلــى حــد كبيــر ،وهــو مــا ظهــر حتــى قبــل توقيــع االتفــاق،
لكــن ال يعنــي ذلــك أن الطريــق ممهــد نحــو تطبيــع العالقــات ،فهنــاك قيــود أيديولوجيــة دينيــة
وثقافيــة ال تــزال النخبــة اإليرانيــة تــرى أنهــا ُ
حتــول دون اخلضــوع للواليــات املتحــدة باعتبارهــا قــوة
مهيمنــة ،يف الوقــت نفســه ال تــزال الواليــات املتحــدة تــرى أن إيــران دولــة مارقــة ،وال يــزال بعــض
القضايــا اخلالفيــة عال ًقــا حتــى اآلن ،ويف مقدمــة هــذه القضايــا البرنامــج الصاروخــي والســلوك
اإلقليمــي ،كمــا أن هنــاك قــوى إقليميــة غيــر راضيــة عــن االتفــاق مــع إيــران ،وهــي علــى اســتعداد
لتح ُّمــل مســؤولياتها يف مواجهــة خطــر إيــران.
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إيـران وأوروبـا
تطرقنــا يف ينايــر 2022م إلــى تشــابكات ال َعالقــة األوروبية-اإليرانيــة مــن التقــاء الطرفــن
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افتــراق الطــرق بينهمــا إزاء قضايــا اإلرهــاب والتجســس وحقــوق اإلنســان .حمــل شــهر فبرايــر
2022م يف ط َّياتــه مؤشــرات عديــدة بقــرب وصــول الطرفــن إلــى تســوية ُمرضيــة ميكــن مــن
خاللهــا إحيــاء االتفــاق النــووي املبــرم يف 2015م ،مــع أن اجلانــب اإليرانــي يضــع ُ
الكــرة يف
ملعــب األطــراف الغربيــة ،بزعــم أنــه اســتنفد كل التنــازالت ا ُملمكنــة مــن جهتــه ،فيمــا يــر ّد
الغــرب باحلاجــة إلــى حلحلــة اإلشــكاليات املتبقيــة يف أقــرب وقــت ممكــن قبــل فــوات األوان.
نتنــاول يف هــذا اجلــزء جوانــب ال َعالقــة األوروبية-اإليرانيــة يف محــاور ثالثــة ،أو ًلا :مســار
التفــاوض النــووي يف إطــار ال َعالقــة مــع أوروبــا .وثان ًيــا :االحتجــاج اإليرانــي علــى محكمــة
ً
وثالثــا :مطالبــة البرملــان األوروبــي بتعليــق عقوبــة اإلعــدام يف إيــران.
نوفمبــر الشــعبية.
ً
العالقة مع أوروبا
أول :مسار التفاوض النووي في إطار َ
مــع تــوارد األخبــار بقــرب التوصــل إلــى اتفــاق نــووي يف فيينــا ،جــرى خــال شــهر فبرايــر تفعيــل
الدبلوماســية املكثفــة بــن األطــراف األوروبيــة وإيــران .فوزيــر اخلارجيــة اإليرانــي حســن أميــر
عبــد اللهيــان ونظــراؤه الغربيــون يغتنمــون القنــوات الدبلوماســية للتعبيــر عــن مواقفهــم حيــال امللــف
النــووي املطــروح علــى طاولــة املفاوضــات يف فيينــا ،لــذا جــرى اتصــال بــن عبــد اللهيــان ،واملمثــل
الســامي للشــؤون اخلارجيــة لالحتــاد األوروبــي جوزيــف بوريــل ،و ُعقــدت لقــاءات متفرقــة بــن عبــد
اللهيــان ووزيــ َري خارجيــة أملانيــا وبريطانيــا ،كمــا اســتم ّر الرئيــس الفرنســي إميانويل ماكــرون
ونظيــره اإليرانــي إبراهيــم رئيســي يف إجــراء املكاملــات الهاتفيــة لبحــث التطــ ّورات السياســية،
والســعي نحــو حتقيــق االنفراجــة املنشــودة يف املباحثــات اجلاريــة يف فيينــا.
رغــم ذلــك ،مــا زال الطرفــان اإليرانــي واألوروبــي يف حالــة مــن تبــادل االتهامــات والتراشــق
اإلعالمــي ،إمــا لغــرض الضغــط علــى الطــرف املقابــل كــي يقــدم مزيــ ًدا مــن التنــازالت ،وإمــا
طم ًعــا يف اغتنــام مزيـ ٍـد مــن الوقــت ،وتبرئــة موقــف كل طــرف مــن تهمــة تعطيــل املفاوضــات .وزيــر
اخلارجيــة اإليرانــي يف مقابلــة أجراهــا مــع «ذا غلوبــال كونفرزيشــن» وضــع اخلطــوط العريضــة
إن بــاده ذهبــت
للصــورة التــي يبتغــي رســمها للــرأي العــام الدولــي عــن موقــف دولتــه ،وفيهــا يقــول ّ
وإن بــاده غيــر قابعــة يف
للتفــاوض بغيــة التوصــل إلــى اتفاقيــة جيــدة ولــم تذهــب جملــرد التفــاوضّ ،
عزلــة دوليــة ،وإمنــا تكبــدت بعــض املشــكالت بســبب العقوبــات األمريكيــة وبســبب تقاعــس الترويــكا
األوروبيــة ،فضـلًا عــن تشــديده علــى أن بــاده أظهــرت املرونــة املطلوبــة يف مباحثــات فيينــا ،وأخــذت
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علــى عاتقهــا تقــدمي مبــادرات للتســوية ،ومــا بقــي فهــو مرهــون بتحــرك األطــراف الغربيــة(((.
مشــهد التفــاوض كمــا هــو علــى أرض الواقــع يُنبــئ عــن تفــاؤل بــن األطــراف جميعهــا بقــرب
ـرض ،ال ســيما مــع جهــود وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة ،وعــزم األطــراف
التوصــل إلــى اتفــاق ُمـ ٍ
الغربيــة علــى إجنــاز األمــر بأســرع وقــت ممكــن ،وإن كانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعتقــد
بوجــود بعــض القضايــا التــي لــم ُ َ
ت ـ ّل بعــد.
علــى كل حــال ،األزمــة األوكرانيــة ألقــت بظاللهــا علــى املباحثــات النوويــة ،ورمبــا دفعــت العالــم
الغربــي إلــى تعجيــل توقيــع االتفــاق اجلديــد مــع إيــران ،رغب ـ ًة يف حتقيــق تعويضــات اقتصاديــة أو
مكاســب يف مجــال الطاقــة ،أو فقــط جملــرد إنهــاء امللــف النــووي اإليرانــي بأقــل اخلســائر.
ثانيا :احتجاج إيراني على محكمة نوفمبر الشعبية الدولية
ً
بعــد احتجــاج املتحــدث الرســمي للــوزارة اخلارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده ،علــى انعقــاد
ووصفهــا بالســلوك
محاكمــة شــعبية ضــد إيــران يف مــا يتعلــق بقمــع إيــران مظاهــرات عــام 2019مْ ،
املدعــي العــا ّم يف احملكمــة الشــعبية الدولية حميد
غيــر العقالنــي مــن جهــة احلكومــة البريطانيــة ،ر َّد َّ
صبــي بقولــه« :هــذه احملكمــة غيــر تابعــة ألي حكومــة ،وهــي محكمــة مســتقلة غيــر حكوميــة ،وإمنــا
شــعبية دوليــة ،وال ميكــن ألي حكومــة مبــا يف ذلــك احلكومــة البريطانيــة التدخّ ــل يف هــذه احملاكمــة
أو عرقلــة مســارها»((( .تهــدف احملكمــة إلــى الوقــوف علــى دعــاوى أهالــي ضحايــا االحتجاجــات
واالســتماع إلــى شــهادات الشــهود وجمــع البيانــات واإلدانــات القانونيــة املوجهــة ضــد عســكريني
ومســؤولني رفيعــي املســتوى يف النظــام السياســي اإليرانــي ،مبــن فيهــم املرشــد علــي خامنئــي.
التخــوف اإليرانــي مــن مثــل هــذه احملاكمــات يشــي بهشاشــة التماســك القانونــي والسياســي الــذي
ت ّدعيــه إيــران ،فاحملكمــة الشــعبية الدوليــة ال تســتند إلــى أســاس شــرعي دولــي ،وأحكامهــا ال حتمــل
صيغــة إلزاميــة ،وكل مــا تطمــح إليــه هــو تنبيــه الــرأي العــام الدولــي ،وحــثّ اجملتمــع الدولــي علــى
اتخــاذ خطــوات قضائيــة مشــروعة عبــر مؤسســات األمم املتحــدة ،لكــن إيــران تَ ُع ـ ّد هــذه احملكمــة
مج ـ َّرد مســرحية لبــثّ الشــبهات وإلقــاء التهــم علــى طهــران يف محــاوالت بائســة للضغــط عليهــا
مــن قِ بــل األطــراف األوروبيــة .والتحــوط اإليرانــي ين ـ ّم عــن مخــاوف عديــدة لــدى طهــران ،أبرزهــا
إضعــاف الصــورة اإليرانيــة دول ًّيــا ،وإقحــام نخبــة النظــام السياســي اإليرانــي يف محاكــم متالحقــة
متصلــة بقضايــا القمــع والتنكيــل والقتــل للمحتجــن اإليرانيــن.
احملكمــة الشــعبية املقامــة يف لنــدن تش ـ ّكلت مببــادرة مــن ثــاث منظمــات حقوقيــة ،هــي منظمــة
«العدالــة إليــران» ،ومنظمــة إيــران حلقــوق اإلنســان ،واملنظمــة الدوليــة ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام،
وتأتــي اســتجاب ًة ملناشــدات الناجــن وأهالــي الضحايــا كــي يجــدوا منبـ ًرا دول ًّيــا يُســمِ عون مــن خاللــه
العالــم حقيقــة اجلرائــم التــي ارتكبهــا النظــام اإليرانــي بحقهــم وحــق ذويهــم .وتســتم ّر احملكمــة
الشــرعية يف عقــد جلســاتها أمـلًا يف اخلــروج بحكــم قضائــي ومــادة قانونيــة موثقــة لألحــداث كــي
(1) Babak Kamiar, “Iran’s foreign minister says new nuclear deal “has never been closer”, Euronews, The Global Conversation, (23 Feb 2022), accessed 03 Mar, 2022, https://bit.ly/3pGNkAO.
((( راديــو فــردا ،دادگاه مردمــی آبــان در واکنــش بــه اظهــارات خطیـبزاده :دولــت بریتانیــا حــق مداخلــه نــدارد 07( ،فبرايــر 2022م)،
تاريــخ االطــاع 03 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3B6WwTv ،
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منصــات اجملتمــع الدولــي الشــرعية ،ومِ ــن ثَـ ّم حــثّ دول العالــم
تدفــع إلــى إجــراء محاكمــة دوليــة عبــر ّ
علــى فــرض عقوبــات علــى األشــخاص املتورطــن يف قمــع املتظاهريــن ،ال س ـ ّيما عبــر الــدول التــي
لديهــا قوانــن تشـ ّرع فــرض العقوبــات علــى مرتكبــي اجلرائــم ضــد اإلنســانية.
ً
ثالثا :مطالبة البرلمان األوروبي بتعليق عقوبة اإلعدام في إيران
اســتم َّر اجلانــب األوروبــي يف تفعيــل ضغوطــه يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وهــذه املــرة متثلــت يف
إصــدار البرملــان األوروبــي قــرا ًرا يدعــو فيــه إيــران إلــى التعليــق الفــوري لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام،
معتبــ ًرا هــذا اإلجــراء خطــوة نحــو اإللغــاء التــام لهــذا النــوع مــن العقوبــات أو تخفيفهــا .فمــن
وجهــة النظــر األوروبيــة ،ارتفــع عــدد حــاالت اإلعــدام بشــكل كبيــر يف إيــران ،مبــا يف ذلــك إعــدام
النســاء ،منــذ وصــول إبراهيــم رئيســي إلــى رئاســة اجلمهوريــة يف أغســطس 2022م ،وتشــير تقاريــر
منظمــات حقــوق اإلنســان إلــى أنــه جــرى خــال عــام 2021م وحــده إعــدام مــا ال يقــل عــن  15امــرأة
يف ظــل محاكمــات «غيــر عادلــة»(((.
رد اجلانــب اإليرانــي أتــى علــى لســان أمــن جلنــة حقــوق اإلنســان اإليرانيــة ونائــب رئيــس الســلطة
القضائيــة للشــؤون الدوليــة كاظــم غريــب آبــادي ،الــذي ا ّدعــى أن هــذا القــرار حافــل بالتحريــف
واألكاذيــب ،وال ينســجم مــع احلقائــق املوجــودة ،بــل جــرى إعــداده ألهــداف سياســية((( .وألن ال َعالقــة
ـإن
األوروبية-اإليرانيــة طاملــا شــابها مثــل هــذه املُشــا ّدات يف مجــاالت اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان ،فـ ّ
الــدول الغربيــة ال شــك أنهــا تتخــذ منهــا أدوات للضغــط علــى طهــران ،لكــن هــذه احلقيقــة ال تلغــي
بــأي حــال صحــة مــا يــرد حــول عمليــات اإلعــدام وحرمانهــا املتهمــن مــن احملاكمــات العادلــة ،بــل
وتوريطهــا الدائــم للمعارضــن عبــر إلصــاق تهــم تهديــد األمــن القومــي بهــم .بــأي حــال ،فالضغــوط
األوروبيــة ُتــا َرس علــى طهــران كمــا هــو املعتــاد يف مجــاالت حقــوق اإلنســان ،واجلانــب اإليرانــي
طاملــا اتخــذ موقــف الدفــاع والــر ّد عبــر القنــوات اإلعالميــة ،إمــا باملماحكــة وإمــا بالرفــض للدعــاوى
األوروبيــة وإمــا باالســتهجان للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن مؤسســات االحتــاد األوروبــي ،محـ ِّذ ًرا
إياهــا مــن التدخّ ــل يف الشــؤون الداخليــة إليــران ،ومطال ًبــا إياهــا باحتــرام القوانــن الدوليــة .وأوروبــا
احلريصــة علــى احتــواء إيــران ومخاطــر برامجهــا النوويــة والصاروخيــة حتــاول ،بحــذر وبرؤيــة
نفعيــة ،الضغــط علــى إيــران باســتخدام األوراق اإلنســانية دون الوصــول إلــى طريــق مســدود مــع
ُترجــم علــى أرض الواقــع كتعديــل حقيقــي يف ســلوك
طهــران يف اجملمــل ،لكــن تلــك الضغــوط لــم ت َ
طهــران جتــاه اإلشــكاليات اإلنســانية.
خالصة
اســتم َّرت القــوى األوروبيــة خــال الشــهر اجلــاري يف التنديــد بالتجــاوزات اإليرانيــة يف مجــاالت
احلقــوق اإلنســانية ،وهــذه املــرة إزاء اإلعدامــات املتكــررة دون إقامــة محاكمــات عادلــة.
((( راديــو فــردا ،پارلمــان اروپــا بــا تصویــب قطعنامـهای از ایــران خواســت اجــرای مجــازات اعــدام را فــورا تعلیــق کنــد 17( ،فبرايــر
2022م) ،تاريــخ االطــاع 04 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3I1aNE3 ،
((( وكالــة إيســنا ،دبیــر ســتاد حقــوق بشــر :قطعنامــه پارلمــان اروپــا مبتنــی بــر اغــراض سیاســی اســت تــا انعــکاس واقعیتهــا18( ،
فبرايــر 2022م) ،تاريــخ االطــاع 04 :مــارس 2022م.https://bit.ly/3LGQcqF ،
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أثــار انعقــاد احملكمــة الشــعبية الدوليــة يف لنــدن حفيظــة اجلانــب اإليرانــي ،الــذي رأى فيهــا
العقالنيــة احلكومــة البريطانيــة ،ال س ـ ّيما يف ظــل اســتمرار املباحثــات النوويــة يف فيينــا ،يف حــن
يبقــى التفــاؤل األوروبــي اإليرانــي حيــال املباحثــات النوويــة ســيد املوقــف خــال الشــهر محــل
توصــل مــن خاللهــا إلــى اتفــاق نــووي جديــد ،يُرضــي
الرصــد ،متوقعــن حــدوث انفراجــة قريبــة يُ َّ
جميــع األطــراف املشــاركة يف املباحثــات.

