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ل املنافسة اإلستراتيجية  تشهد الساحة الدولية حتوالت متسارعة في ظل حتوُّ
بـــن القـــوى الكبرى إلى مرحلة الصدام والصـــراع، وهي احلالة التي دفعت بها 
الواليـــات املتحـــدة فـــي إطار مســـاعيها لالحتفاظ مبكانتهـــا املهيمنة على قمة 
النظـــام الدولـــي، والتـــي أدت فـــي األخير إلـــى تفاقم الصراع مع روســـيا العائدة 
ترميـــم  نحـــو  اندفاًعـــا  التنافس/الصـــراع  هـــذا  وفـــرض  الطموحـــة.  والصـــن 
ر ذلك بدوره مساحة أمام القوى  التحالفات القدمية، وبناء أخرى جديدة، ووفَّ
الصغيـــرة واملتوســـطة مـــن أجـــل تعزيـــز مصاحلها وحتريـــك سياســـاتها وتنويع 
شـــراكاتها. كانـــت إيـــران، التي تقع حتت وطأة الضغـــوط والعقوبات األمريكية، 
مـــن بـــن الـــدول التي رأت أن هذه البيئة املشـــتبكة تتيـــح أمامها فرًصا من أجل 
تعزيـــز مصاحلهـــا، وإظهار قدر من التحدي للهيمنة األمريكية، التي ترى أنها 
ـــى قواعـــد غيـــر عادلـــة أو مجحفـــة بحقهـــا. من هـــذا املنطلق، حتـــاول هذه  تتبنَّ
الورقة أن جتيب عن تســـاؤل رئيســـي يتمحور حول مدى تأثير التحوالت، التي 

تشهدها الساحة الدولية، في السياسة اخلارجية إليران.
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حتاول هذه الورقة أن جتيب عن هذا التساؤل من خالل تناول ثالثة محاور، 
أواًل: الصراع بني القوى الكبرى والتحوالت على الساحة الدولية، ثانًيا: مضمون 
السياســـة اخلارجية اإليرانية في ظل حكومة رئيسي، ثالًثا: أثر تفاقم الصراع 

الدولي في مسار السياسة اخلارجية اإليرانية.
أواًل: الصراع بين القوى الكبرى والتحوالت على الساحة الدولية

تشهد الساحة الدولية صراًعا محموًما بين القوى الدولية الرئيسية، ومن أبرز 
مالمح هذا الصراع ما يأتي:

1. املواجهة العسكرية واّتساع نطاق التنافس اجليوسياسي:
منذ تولِّي جو بايدن الســـلطة في الواليات املتحدة مطلع 2021م، تبنَّت إدارته 
إســـتراتيجية التنافس اإلســـتراتيجي على الســـاحة الدوليـــة، ملواجهة النزعة 
التعديلية املتصاعدة على الصعيد الدولي، والدفاع عن مكانة الواليات املتحدة 
بوصفهـــا قـــوة مهيمنة، وقـــد تبنَّت الواليـــات املتحدة في هذا اإلطار سياســـة 
تقوم على: اســـتعادة التوازن اإلســـتراتيجي في أوروبا، وتوجيه املوارد والقّوات 
نحو الشـــرق األقصـــى، وإبقاء املزايا االقتصادية والتفـــوق التكنولوجي لصالح 
الواليات املتحدة، وأخيًرا حشـــد التحالفات لدعم القيم واملعايير التي ترعاها 
الواليـــات املتحـــدة. لكن ُقوِبلت هذه السياســـات بنوع مـــن التعارض من جانب 
روسيا والصني الطامحتني لوضع حد لأُلحادية األمريكية، هذا التعارض حول 
التنافـــس نحو اندالع الصـــراع في البؤر امللتهبة وعند نقـــاط تقاطع املصالح، 
الـــذي كانت أبرز مظاهـــره األزمة األوكرانيـــة على الســـاحة األوروبية، وأزمة 

تايوان في بحر الصني اجلنوبي)1).
2. العودة إلى سياسة االستقطاب وبناء التحالفات:

هت القوى الرئيســـية مزيًدا من مواردها  فـــي ظل تنامي التنافـــس الدولي، وجَّ
من أجل دعم حلفائها، وظهرت بوادر التحرك على هذا املسار بسعي الواليات 
املتحدة لتعزيز حتالفاتها في شـــرق آســـيا، وتوسيع حلف الناتو، وإعادة النظر 
في إســـتراتيجيتها جتاه الشـــرق األوســـط، والعـــودة إلى إفريقيـــا)2). باملقابل، 
(1) Hippolyte Fofack, Dawn of a second Cold War and the» ‘scramble for Africa”, Africa Growth Initiative at Brookings, 
(Washington: The Brookings Institution, May 2022), Pp4-5.

 Steve Holland, Biden announces U.S.-Africa summit for mid-December, Swiss info, (July 20, 2022), accessed on: (()

9 Aug 2022, https://bit.ly/3P5NFXv
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حرصـــت الصني في هذا اإلطار على بناء تكتُّالت من الدول التي ســـتدعمها، 
أو علـــى األقـــل التي ال تدعم الواليات املتحدة، ومـــن أهّم هذه اجلهود محاولة 
الصني توســـيع منظمة شنغهاي وتكتُّل »بريكس«، وتطمح الصني إلى أن تصبح 

هذه التكتُّالت حتالًفا للقوى العظمى غير الغربية)1).
3. الفوضى في ظل غياب قوة الردع األمريكية:

يبدو أن هناك صعوًدا كبيًرا للقوى اآلسيوية، وهناك حالة من عدم االستقرار 
والتنافس احلاد في مختلف املناطق اجلغرافية. وبداًل من النظام فإن الفوضى 
تبدو آخذة في التمّدد، وال شـــك أن هذا الواقع يزيد اضطراب النظام الدولي 
الراهـــن، إذ تتراجـــع قـــوة الردع والقيـــود، وحتديًدا دور الواليـــات املتحدة في 
هذا النظام. والســـبب اجلذري في تراجع إســـتراتيجية الردع ورمبا فشلها هو 
عدم كفاية االســـتعداد للتهديد والذهاب الفعلي الســـتخدام القوة العســـكرية، 
عنـــد الضـــرورة، فطاملا هددت الواليات املتحدة باســـتخدام القـــوة وتراجعت، 
في ســـوريا، ومع إيران، فيما كانت خالل التســـعينيات أكثر فاعلية في حتقيق 
أهدافها، كما حدث في يوغسالفيا أو ضد العراق)2). وال يتعلق األمر بتآكل قوة 
الردع األمريكية، بل أيًضا ظهر من خالل األمريكيني أنفسهم كيف أن التوسع 
في استخدام القوة قد جرت مواجهته، وأن التوسع في استخدام العقوبات قد 

أدى إلى تآكل تأثيرها، بل إلى مزيد من التحالفات من أجل مقاومتها.
4. حتدي القواعد وطرح بدائل للنظام الراهن:

رفض بعض القوى الدولية التزام العقوبات التي فرضتها واشـــنطن وشركاؤها 
ًشـــا في ظل  علـــى روســـيا إثر غزوهـــا أوكرانيا، وأصبح دور األمم املتحدة مهمَّ
انتهاك أحد األعضاء الدائمني في مجلس األمن الدولي بشكل صارخ للقانون 
الدولـــي ومبدأ عـــدم تغيير احلدود بالقوة. ويرى عديد مـــن القوى الدولية أن 
النظـــام الدولـــي الراهـــن ال يعكس مكانتها، فضـــاًل عن أنه غيـــر عادل وغير 
متـــوازن، وقد تواتر احلديث عن رغبة في تكريس التعّددية بداًل عن األُحادية، 
ومطالبات بإصالحات في نظام األمم املتحدة القائم. في هذا السياق، كشفت 

(1) Bonny Lin and Jude Blanchette, China on the Offensive: How the Ukraine War Has Changed Beijing’s Strategy, 

(August 1, 2022), accessed on: 9 Aug 2022, accessed on: https://fam.ag/3zFLhB7

(2) Melanie W. Sisson, America’s real deterrence problem, The Brookings Institution, (June 15, 2022), accessed on: 1 

Sep 2022, https://brook.gs/3zFvcvf
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الصني مؤخًرا عن إطار عمل إستراتيجي جديد، أُطِلق عليه اسم »مبادرة األمن 
العاملـــي«، وهي مبادرة تكشـــف عن تصـــّور بكني املتطّور حـــول النظام العاملي، 
واألهم من ذلك أنه يشـــير إلى محاولة الصني تقويض الثقة الدولية بالواليات 
املتحـــدة والغـــرب كضامن لالســـتقرار اإلقليمي والعاملي. وعلـــى الرغم من أن 
الزخـــم الدولـــي ال يزال في األُطر واملؤسســـات الدوليـــة الراهنة في العواصم 
الغربيـــة، فـــإّن املبادرة الصينية قد جتد صداها فـــي عديد من العواصم التي 

فقدت ثقتها بواشنطن.
5. تنامي الهوية الدولية املناهضة لأُلحادية القطبية:

علـــى مســـتوى القيم واالجتاهـــات، من الواضـــح أن الهوية املناهضـــة للهيمنة 
األمريكية تتعزز مبرور الوقت، وأن عديًدا من الدول الكبرى واملتوسطة تتشارك 
هويـــة معادية للهيمنة األمريكية، ولديهـــا بصورة متزايدة رغبة في التحرر من 
قيـــود الهيمنة األمريكيـــة، وتعاون هذه األطراف في ما بينها على املســـتويات 
الدولية واإلقليمية من أجل حتقيق هدفها. وبالفعل تّتخذ هذه القوى خطوات 
من شأنها إجراء تعديالت في البنيان الدولي، للحّد من الهيمنة األمريكية على 
ق املصالح  أقل تقدير، أو إجراء تغيير جذري للنظام، إذ يجري تغيير منط تدفُّ
وتوزيـــع املوارد. ووجدت الصـــني في هذا التطّور فرصـــة لتعزيز َعالقاتها مع 
الدول التي تقع خارج املعســـكر الغربي، لهذا تتحرك الصني مســـتغلّة الفرصة 
املواتيـــة لتعميق شـــراكتها مع القـــوى املناهضة للواليات املتحـــدة، وتعمل على 
تعزيز مناعة هذه الدول في مواجهة العقوبات والضغوط األمريكية، وحترص 

على تعزيز ثقة هذه الدول بها)1).
وال شـــك أن هذه التحوالت العميقة املصاحبـــة النتقال التنافس إلى مرحلة 
الصـــراع كانـــت لها تداعياتها على بنيان النظام الدولـــي واملعايير احلاكمة له، 
وسلوك الوحدات الدولية، والعمليات التفاعلية داخل النظام. وميكن مالحظة 

أهّم هذه التداعيات على النحو اآلتي:
أ. توســـيع هامـــش احلركـــة واملنـــاورة أمـــام القـــوى املتوســـطة والصغيـــرة: كلما 
زادت درجة الصراع بني القوى الدولية الكبرى زاد هامش احلركة أمام القوى 
املتوســـطة، فضاًل عن التحرر من القيود والضغوط الناجمة عن هيمنة قطب 

(1) Bonny Lin and Jude Blanchette, Ibid.
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أوحـــد على الســـاحة الدوليـــة، وكذلك توظيـــف هـــذا التنافس/الصراع لدعم 
مســـارات االستقاللية اإلســـتراتيجية واجلنوح نحو اتخاذ خط غير منحاز من 
الصـــراع، ناهيك باالســـتفادة من طرفي الصراع. وعكســـت مواقف عديد من 
الدول قدرة بعض هذه الدول على حتدي السياســـة األمريكية، أو دعم مســـار 
اســـتقاللها اإلســـتراتيجي، وبالتالي عـــدم انصياع بعضها لـــإرادة األمريكية، 
وفقـــدان الواليـــات املتحدة لقدرتهـــا على توظيف مواقف هـــذه الدول خلدمة 
مصاحلهـــا. فعلـــى الرغم من العدوان الروســـي الواضح، فـــإّن عديًدا من دول 
العالـــم كان متـــردًدا في إدانة روســـيا، حتـــى تلك الدول القريبـــة من الواليات 

املتحدة، التي ناشدتها من أجل إدانة هذا العدوان الروسي)1).
ب. تقييد التعاون الدولي في القضايا الدولية.. مبا في ذلك قضية االنتشار 
النووي: ليس من املســـتغرب أن التداعيات الدبلوماســـية الناجمة عن املواجهة 
احملتدمـــة بـــني القوى الدولية جعلـــت من الصعب على القـــوى العظمى العمل 
مًعـــا ملواجهة التحديات املختلفة، حتى عندما يكون ذلك في مصلحتها)2). ففي 
ظـــل تعاون أقوى بني الصني وروســـيا، أصبحت املؤسســـات املتعّددة األطراف 
ـــد البلدان جهودهما على هذا املســـتوى، فقـــد حاال دون  أقـــل فاعليـــة، إذ وحَّ
صـــدور عديـــد من القرارات مـــن مجلس األمـــن الدولي، كما هـــي احلال في 
القرارات املتعلقة باألزمة في اليمن وسوريا. وظهر كيف قررت روسيا وحدها 
عرقلة توافق اآلراء بشأن وثيقة ختامية في ختام املؤمتر االستعراضي العاشر 
لألطـــراف فـــي معاهدة احلـــد من انتشـــار األســـلحة النووية، في أغســـطس 
2022م))). وكذلك في ما يُخص كوريا الشمالية، قيََّدت روسيا والصني الرغبة 
األمريكيـــة فـــي حتقيق إجمـــاع دولي بشـــأن معاجلة عديد مـــن القضايا، مبا 
فيها قضايا االنتشـــار النووي، وكانت آخر القضايا املطروحة للنقاش في هذا 
الســـياق احملاولة الفاشلة الستصدار قرار من مجلس األمن في أعقاب جتربة 

(1) Elizabeth Sidiropoulos, How do Global South politics of non-alignment and solidarity explain South Africa’s position 

on Ukraine?, The Brookings Institution,(August 2, 2022), accessed on: August 9, 2022, https://brook.gs/3A85pNV

(2) Richard Haass, The Dangerous Decade: A Foreign Policy for a World in Crisis, foreign affairs, September/ October 

2022), accessed on: 9 Sep 2022, https://fam.ag/3TSHslE

(3) US Department of State, Nuclear Non-Proliferation Treaty Remains Strong Despite Russian Obstructionism, (Aug 

28, 2022), accessed on: Aug 29, 2022, https://bit.ly/3pPkLRm
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نوويـــة لكوريا الشـــمالية في مايو 2022م، مع ما ينطـــوي عليه ذلك من ضرر 
يلحق مبؤسســـات النظام الدولي، فضاًل عن الرســـالة الســـلبية احملتملة التي 
قد تتلقاها كوريا الشـــمالية وغيرها من القوى الطامحة حليازة ســـالح نووي 
كإيـــران، وذلـــك في ظل الفجـــوة احملتملة في نظام حظر االنتشـــار النووي مع 
تزايـــد حدة الصـــراع الدولي، ناهيك بأن نظام العقوبـــات الدولية الذي ترعاه 
الواليـــات املتحدة في مواجهة ما تعتبرهـــا األنظمة املارقة وطموحاتها النووية 

قد ينهار)1).
ج. تعزيز مكانة الدول املنتجة للســـلع احليوية: أظهرت األزمة في أوكرانيا 
أهمية الســـلع احليوية واإلســـتراتيجية في هذا الصراع، فبينما تضغط روسيا 
من خالل ورقة الغاز والنفط على الغرب، فضاًل عن صادرات الغذاء والعناصر 
ـــالت، وكذلك الصني التي  احليويـــة في الصناعات التكنولوجية وأشـــباه املوصِّ
تَُعّد أكبر مورد للمواد املســـتخدمة في صناعة الرقائق اإللكترونية، فإّن أهمية 
بعـــض الـــدول التـــي لديها مخـــزون من هذه املـــوارد قد أصبحـــت محط نظر 
القـــوى الكبـــرى، مثل دول اخلليج وإيران وفنزويال، وِمـــن ثَّم فقد أتاح الصراع 
الدولـــي لهذه الدول، ال ســـيما تلك التي تقع حتت وطـــأة العقوبات واحلرمان، 
االســـتفادة من الطلب املتزايد من القوى املتنافســـة علـــى منتجاتها ومواردها، 
ليس لتحصيل مكاســـب اقتصادية وحسب، لكن أيًضا لتعزيز مصاحلها ودعم 

تطلعاتها والتخلص من القيود والعقوبات.
د. إظهار مزيد من التعاون ملواجهة العقوبات األمريكية والغربية: بعد متادي 
الواليات املتحدة في اســـتخدام آلية العقوبـــات ملعاقبة الدول، يُظِهر عديد من 
القوى الدولية رغبة في التعاون للتغلب على هذه العقوبات، كما يُثار جدل واسع 
بني هذه الدول بشأن استمرار النظام النقدي الذي مينح الواليات املتحدة مثل 
هذه القوة األُحادية اجلانب. وبالفعل تطرح الصني وروسيا ودول كإيران نظاًما 
ًما بالعملة الصينية، يركِّز على تبادل الســـلع األساسية)2)، وقد  مالّيًا بدياًل ُمقوَّ
تطلـــق هذه التقنيات العنان آلثار حتويلية فـــي النظام املالي الدولي، وبينما ال 

(1) Andrew Yeo, Why further sanctions against North Korea could be tough to add, The Brookings Institution, (July 8, 

2022), accessed on: Aug 9, 2022, https://brook.gs/3bC0D1L

(2) Adam Tooze, The World Is Seeing How the Dollar Really Works, Foreign Policy (Aug 12, 2022), accessed on: 1 Sep 

2022, https://bit.ly/3CKl07R
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يـــزال من غيـــر احملتمل وجود عملة ورقية أخرى حتل محل الدوالر على املدى 
القصيـــر، غير أن تطوير العمالت الرقمية، والعمالت املشـــفرة غير املركزية، 
ل تهديـــدات لقدرة الواليات املتحدة  والعمالت الرقمية للقطاع اخلاص، يشـــكِّ
على االستمرار في جني املكاسب من األنظمة احلالية، واالستفادة من مركزية 
الـــدوالر لفـــرض العقوبات، والتأثيـــر في املعامالت املاليـــة الدولية على املدى 

الطويل)1).
ثانًيا: اتجاهات السياسة الخارجية اإليرانية في ظل حكومة رئيسي
رت البيئة الدولية فرصة مهّمة أمام رئيسي للتحرك على مسارين متوازيين،  وفَّ

ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي:
1. الدبلوماسية احلِذرة:

جاء رئيسي إلى السلطة في ظروف معقدة، إذ تعاني البالد من أزمة اقتصادية 
واضطرابات اجتماعية تهدد شـــرعية النظام ككل، فضاًل عن ضغوط خارجية 
شـــديدة الوطـــأة. وبخالف روحاني فإّن رئيســـي جاء إلى الســـلطة وهو يتمتع 
بخبرات قليلة في شـــؤون السياسة اخلارجية، وأدت نقاط ضعف رئيسي على 
ا في الدفع  الصعيد اخلارجي إلى اعتماده على املؤسسات التي لعبت دوًرا مهّمً
به إلى ُسّدة السلطة، خصوًصا بيت املرشد، الذي ميلك القرار األخير اخلاص 
بشـــأن وجهة السياسة اخلارجية اإليرانية، ال سيما ما يتعلق باالتفاق النووي، 
والَعالقة مع الواليات املتحدة األمريكية والغرب، والنزعة الشـــرقية. بناًء على 
ذلك، لم تعارض حكومة رئيســـي خيار الدبلوماســـية الذي طرحته إدارة بايدن 
من أجل إحياء االتفاق النووي، فضاًل عن أنها أبدت رغبتها في توسيع احلوار 
اإلقليمـــي من أجل تهدئة التوترات، لكن مع االحتفاظ بخطوط حمراء بشـــأن 
مصاحلها احليوية. وميكن توضيح مالمح هذا املسار احلِذر على النحو اآلتي:
أ. التفـــاوض مـــع تأكيـــد العـــداء مـــع الواليـــات املتحـــدة: أكـــد خامنئـــي عدم 
ا أحمر أمام أي مســـاٍع لتطبيع الَعالقات مع  الثقـــة بالغرب، وِمن ثَّم وضع خّطً
ح املرشـــد بأن »التفـــاوض مع العدّو ال يعني التصالح  الواليات املتحدة، إذ صرَّ

(1) the future of money, foreign policy, accessed aug 23, 2022, https://bit.ly/2ZkQuQU
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واالستســـالم«)1)، وترجمـــت حكومة رئيســـي ذلـــك في عدم التفـــاوض بصورة 
مباشـــرة مع الواليـــات املتحدة من أجل إحيـــاء االتفاق النـــووي، وتأكيد وجود 
ضمانات تضمن التزام الواليات املتحدة بأي اتفاق، فضاًل عن ضمانات بشأن 

التحقق من العوائد االقتصادية لالتفاق.
ب. االنخراط والتشدد في املفاوضات النووية: أظهرت إيران تشدًدا واضًحا 
علـــى طاولـــة املفاوضات، ووجدت فـــي البيئة الدولية فرصة مـــن أجل املناورة 
وكســـب الوقت، في الوقت نفســـه عملت على حتقيق مكتســـبات تقنية تقربها 
أكثر فأكثر من الوصول إلى العتبة النووية حتت غطاء الدبلوماسية، وممارسة 
ضغـــوط ملوازنة الضغوط األمريكية والغربية، ودفـــع الواليات املتحدة والغرب 

لتخفيف مطالبهم بشأن إحياء االتفاق النووي وقبول شروط إيران.
ج. الرفض القاطع للتفاوض حول برنامج الصواريخ الباليستية: إذ تتشدد 
ا  إيران بشأن مناقشة أي قضايا أخرى بخالف امللف النووي، باعتبار ذلك خّطً
أحمر ال ميكن جتاوزه. وجاء بيان احلرس الثوري في األول من أبريل مبناسبة 
يوم اجلمهورية اإلسالمية لتأكيد ذلك، إذ أشار البيان إلى أن »القوة الصاروخية 
وشعبية ونفوذ إيران اإلقليمي، التي ترتبط باسم احلرس الثوري، والتي لطاملا 
كانـــت تطمع بهـــا اجلبهة املوحدة ألعـــداء النظام اإلســـالمي، خصوًصا نظام 
الواليات املتحدة األمريكية املافيوي واإلرهابي الذي يعيش على األزمات، هي 

اخلط األحمر للشعب اإليراني«)2).
د. احلـــوار مـــع القـــوى اإلقليميـــة املنافســـة: وذلـــك من أجل تهدئـــة التوترات 
وجتنُّب مزيد من التحديات، مع عدم التخلي عن الطموح في الريادة اإلقليمية 
ما مع اململكة  وتعزيز النفوذ، إذ تبّنت إيران احلوار مع القوى اإلقليمية، ال ســـيّ
العربية الســـعودية حتديـــًدا، بهدف تخفيف وطأة الضغـــوط التي تتعرض لها 
طهران، ووقف االندفاع اخلليجي لتطبيع الَعالقات مع إسرائيل ونقل املواجهة 
مع إســـرائيل إلى اخلليج العربي، فضاًل عن إثناء القوى اإلقليمية عن موقفها 
الرافض للعودة إلى االتفاق النووي دون إدراج سلوك إيران اإلقليمي على جدول 

ــدو«، (09 ين�ايــر  ــليم للع ــي «التس ــاوض ال يعن ــي: التف ــ�ا.. خامنئ ــات فيين ــأن مفاوض ــه بش ــي ل ــح ضمن ــي أول تصري ــت، ف ()) الجزيــرة ن

https://bit.ly/3q2tRKx ،2022م)، تاريــخ االطــاع: 01ســبتمبر 2022م

ــت، (۱۱  ــپاه اس ــلیه س ــکا ع ــتی آمری ــی رژیم تروریس ــل هذیان گوی ــانی، عام ــوالت جه ــدگی از تح ــنيم، عقب مان ــة تس ()) وكال

https://bit.ly/3uLGkEj ،ــل 2022م ــاع: 30 أبري ــخ االط ــن ۱۴۰۱ه ش)، تاري فروردي
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املفاوضـــات مـــع إيران. كما تراهن حكومة رئيســـي على أن حتســـني َعالقاتها 
بدول اخلليج ســـوف يحـــّد من نفوذ الواليات املتحدة علـــى الصعيد اإلقليمي، 

ويدعم موقفها في املفاوضات اجلارية.
ه. تنشـــيط دبلوماســـية الطاقـــة: تطـــرح إيران نفســـها العًبا بارًزا في ســـوق 
النفـــط العامليـــة، وأوضح وزير النفـــط اإليراني جواد أوجي أن ســـوق الطاقة 
العامليـــة بحاجة إلى النفط والغاز اإليرانيـــني، وأن عودة النفط اإليراني ميكن 
أن حتقق االســـتقرار في الســـوق، وشـــدد على أن بالده قادرة على زيادة إنتاج 
النفـــط وإعادته إلى املســـتوى الذي كان عليه قبل فـــرض العقوبات في أقرب 
وقـــت ممكـــن. تأتي أهمية هذا الطرح فيما يشـــهد العالم أزمة غير مســـبوقة 
فـــي إمـــدادات الغاز، وبينما أصبحت هذه الســـلعة إحـــدى أدوات احلرب فإن 
إيران متتلك وحدها احتياطّيًا هائاًل من الغاز يتجاوز 4) تريليون متر مكعب، 
ل هذه االحتياطيات نحو 17.8% من احتياطيات الغاز العاملية، ما يضع  تشـــكِّ
إيران في املرتبة الثانية عاملّيًا بعد روســـيا. كما متتلك إيران أيًضا احتياطيات 
ر بنحو 158 مليار برميل، وهو ما ميثل نحو 9% من إجمالي  نفطية كبيرة تُقدَّ
احتياطيات النفط اخلام، ما يضع إيران في املرتبة الرابعة عاملّيًا بعد فنزويال 
واململكة العربية الســـعودية وكندا. ونظًرا إلى توفر مناطق هائلة لم تُستكَشـــف 
بعُد للنفط والغاز، فمن املتوقع أن تزداد هذه االحتياطيات، وكذلك احتياطيات 
ـــح موقع إيران اإلســـتراتيجي ألن تكون  الغاز الطبيعي، فضاًل عن أن ذلك يرشِّ
ـــا للطاقة في العالم وبتكلفة مناســـبة، وهو مـــا ترغب إيران في  مصـــدًرا مهّمً
توظيفه لتحقيق عوائد اقتصادية وإستراتيجية لتعزيز مكانتها ونفوذها دولّيًا)1).

2. املقاومة والتحرك بعيًدا عن الغرب:
وضع رئيســـي على قائمة أولوياته خلق توازن في َعالقاته اخلارجية من خالل 
تعزيـــز َعالقاتـــه مع الدول املنافســـة للواليـــات املتحدة، مع العمـــل على تنويع 
توجهات إيران اخلارجية، على أمل أن يسهم ذلك في معاجلة مشكالت إيران 
مبعـــزل عن االتفاق النـــووي، وأال متثل العقوبات قيًدا على خيارات إيران على 
الصعيـــد اخلارجـــي، أو تُصّب في تهديد النظام وشـــرعيته في الداخل. وعلى 

()) الجزيــرة نــت، وزيــر النفــط اإليرانــي: علــى القــوى الغربيــ�ة انتهــاج سياســة عقانيــ�ة مــع طهــران إذا أرادت تحقيــق أمــن الطاقــة العالمي، 

https://bit.ly/3CLnC5B ،04 أغســطس 2022م، تاريخ االطاع: 01 ســبتمبر 2022م
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ه رئيسي كل الوزارات واألجهزة للتعاون في إحباط العقوبات،  هذا األساس وجَّ
وتنظيم ســـوق السلع األساسية، وتقرر تشكيل مقر إلحباط العقوبات، على أن 

يتولى النائب األول للرئيس تنسيق أنشطة احلكومة إلحباط العقوبات)1).
في هذا اإلطار، اجتهت حكومة رئيسي نحو تبنِّي ما يأتي:

ه شـــرًقا املعنى الذي كان قائًما وقت  ه شـــرًقا: وليس املقصود بالتوجُّ أ. التوجُّ
احلرب الباردة، بل الشـــرق من منظور إقليمي وجوار، إذ نظر إلى أن الشـــرق 
ميكن أن يضمن تقوية األمن القومي للبالد، باعتبار هذا النهج يرتبط أساًسا 
بتحقيق توازن قوة مع الغرب، وِمن ثَّم أكدت حكومة رئيسي أهمية التعاون مع 

دول رئيسية، هي روسيا والصني والهند.
ب. سياســـة اجلوار: ويُقَصد بها توســـيع نطاق الَعالقات مع دول جوار إيران، 
حملاولة فتح أفق للتعاون والتبادل التجاري مع هذه الدول من أجل التغلب على 
العقوبات األمريكية، وفق خطوط عريضة تشـــمل التعاون اللوجستي، والتعاون 
املالي والبنكي، وتنمية األسواق الدولية، واالتفاقيات التجارية وإصالح هيكلية 
التنميـــة التجاريـــة، والعمل مع البنوك احمللية في الدول الهدف واســـتناًدا إلى 
عملتهـــا)2). وترجمت منظمـــة تنمية التجارة هذه التوجهـــات باللجوء إلى عقد 
االتفاقيـــات الثنائية لرفـــع القيود، وإيجاد قناة مالية ثنائية لتجاوز مشـــكالت 
العقوبـــات، وإقامـــة املعـــارض لتعزيز التجـــارة واإلســـراع في تنفيـــذ البرامج 
املشـــتركة، وتكثيف آلية اللجان املشتركة، وسياســـة مقايضة البضائع، وتعزيز 
التبادل التجاري، فضاًل عن إجراء مشـــاورات متعّددة بشـــأن تعزيز الَعالقات 
االقتصادية والتعاون التجاري، ووضع إســـتراتيجية لتســـديد الديون، من بينها 

اتفاقية لـ»مقايضة« النفط بالسلع))).
ج. تعزيـــز النزعـــة اإلقليميـــة: وظهـــر ذلك مـــع أول جولة خارجية لرئيســـي 
بحضور قمة شنغهاي، التي جرى فيها قبول عضوية إيران في املنظمة، فضاًل 
عن تعزيز الَعالقات مع تكتُّل أوراســـيا، إذ تبحث حكومة رئيسي خالل املرحلة 

()) وكالــة إرنــا، دســتگاه ها بــرای خنثی ســازی تحریم هــا بــا معــاون أول هــمکاری کننــ�د، (۲۵ مهــر ۱۴۰۰ ه ش)، تاريــخ االطــاع: 01 

https://bit.ly/2XjdXkf ،نوفمبــر 2021م

()) وكالــة تســنيم، چین، هنــد وروسیه أولویت هــای جــدید تجــاری ایران در دولــت رئیسی/ ۲ راه  حــل بــرای مــشکل تجــارت بــا 

https://bit.ly/3ltU5Ez ،قفقــاز، (۱۸ مهــر ۱۴۰۰ ه ش)، تاريــخ االطــاع: 01 أغســطس 2022م

ــاع: 01  ــخ االط ــر ۱۴۰۰ ه ش)، تاري ــرژی، (۱۹ مه ــوآپ ان ــال احیای س ــتان/ احتم ــاری ایران در راه قزاقس ــت تج ــر، هیئ ــة مه ()) وكال

https://bit.ly/3oTSVUU 2022م،  أغســطس 
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الراهنة تنفيذ بنود اتفاقية التجارة احلرة التي وّقعتها مع احتاد أوراســـيا في 
2021م، ومؤخًرا طلبت إيران االنضمام إلى منظمة بريكس.

د. الدبلوماســـية االقتصاديـــة: جـــاءت فـــي ســـياق برنامـــج رئيســـي ملعاجلة 
مشـــكالت إيـــران مبعزل عـــن املفاوضات النوويـــة، ويُقَصد بها جعـــل التجارة 
أولويـــة احلكومة على الصعيـــد اخلارجي لتعزيز الفوائد االقتصادية، وبالتالي 
أصدر البرملان قانوًنا إلضفاء طابع االقتصاد على الســـفارات، لتلعب دوًرا في 
تعزيز جتارة إيران اخلارجية مع دول اجلوار، إذ واصلت إيران جهودها لتفعيل 
الشراكة التجارية واالقتصادية، من خالل متابعة عمل اللجان املشتركة وتعزيز 
التعاون االقتصادي مع عدد من دول اجلوار، من بينها أوزبكســـتان وأذربيجان 
وأرمينيـــا وباكســـتان والعراق وتركيـــا وقطر وعمان. فمنذ بدايـــة تولِّي حكومة 
إبراهيم رئيســـي شـــاركت إيران في عديد من املعاهدات اإلقليمية واملنظمات 
الدولية، مثل شانغهاي وبريكس وغيرهما. وأجرى املسؤولون اإليرانيون زيارات 
عديـــدة لســـائر الدول، وجاء عديد من مســـؤولي الدول األخـــرى إلى طهران، 
وتهيأ املجال إلبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة في املجاالت السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعســـكرية واألمنيـــة. بالتأكيد نَقل هذا 
النهج رســـالة إلى األطراف املقابلة، مفادها أن إيران تســـعى لتعزيز الَعالقات 

مع احلكومات والشعوب املجاورة واحلليفة)1).
ثالًثـــا: أثـــر تفاقم الصـــراع الدولـــي في مضمـــون ونتائج السياســـة 

الخارجية اإليرانية
مــــن الواضح أن التحوالت الدوليــــة لم تُحِدث تغييــــًرا جوهرّيًا على مضمون 
ه يجمع  السياســــة الخارجية لحكومة رئيســــي، إذ إنها ظلَّت تتمحور حول توجُّ
بين الدبلوماســــية الحِذرة علــــى الصعيدين الدولي واإلقليمــــي، بما في ذلك 
المفاوضات النووية، وكذلك الحوار مع المنافســــين وتحديًدا المملكة العربية 
السعودية وتركيا. وتتمسك إيران في ظل ظروف داخلية قاسية بهذه المسارات، 
لكن مع تأكيد خطوطها الحمراء، بالتوازي مع سياســــة نِشطة من أجل التغلُّب 
على العزلة وإحباط العقوبات، والتعاون مع القوى المناوئة للواليات المتحدة، 

(1) وكالــة ایرنــا، آمادگــی ایــران بــرای انعقــاد قــرارداد بلندمــدت بــا هنــد بــرای توســعه بنــ�در چابهــار/ هنــد: چابهــار را بــه یکــی از بنــ�ادر مهــم 
https://bit.ly/3dP0TLe ،جهــان تبــ�دیل می کنیم، (۳۰ مــرداد ۱۴۰۱ ه ش)، تاريــخ االطاع: 01 ســبتمبر 2022م

https://www.irna.ir/news/84861408/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84861408/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
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ال سيما روسيا والصين، إذ قد يسفر هذا المسار عن تحسين األوضاع، وتعزيز 
الموقف التفاوضي في مواجهة الغرب والواليات المتحدة. وتابعت إيران العمل 
على تنفيذ هذه التوجهات بأدوات تقليدية، درجت على استخدامها في تحقيق 
غايتها علــــى الصعيد الخارجي دون تغييرات جوهرية، وجميعها يســــتند إلى 
مفهوم المقاومة، الذي نجحت إيران في تطويره على مدى عقود منذ الثورة.

لكن في ما يخّص قضايا السياسة اخلارجية اإليرانية فإّن التحوالت الدولية 
أّثرت في أولويات حكومة رئيسي، إذ تأرجحت مواقف حكومة رئيسي من عدد 
مـــن القضايا علـــى ضوء معطيات الســـاحة الدولية، خصوًصـــا إحياء االتفاق 
النووي وملف احلوار اإلقليمي، إذ تأثر موقف إيران من هذه القضايا مبواقف 
القوى الدولية، كما اتخذت سياسة املقاومة زخًما في ظل رغبة روسيا والصني 
فـــي حتدي الواليات املتحدة وإحباط سياســـاتها في مـــا يتعلق بالعقوبات. أما 
مســـتوى نتائج السياسة اخلارجية لرئيســـي، فبقدر ما أتاحت التحوالت على 
الســـاحة الدولية من مكاســـب إليـــران، بقدر ما أظهرت مـــن حتديات. وميكن 

رصد هذه النتائج على النحو اآلتي:
1. املكتسبات والفرص املتاحة:

أ. احلـــّد مـــن قـــدرة الواليـــات املتحـــدة على حشـــد دعـــم دولي لتوجيـــه ضربة 
عســـكرية إليـــران: تعتقـــد إيـــران أن الصـــراع الدولـــي الراهن يحـــّد من قدرة 
واشنطن على شن حرب أخرى في الشرق األوسط، فالواليات املتحدة مشغولة 
باحلـــرب فـــي أوكرانيا، كما أن أولويتها األساســـية هي تطويـــق الصني، إذ إنه 
مـــن شـــأن أي حرب ضـــد إيران أن تشـــعل صراًعا إقليمّيًـــا ال ترغب الواليات 
املتحدة في اندالعه خالل املرحلة الراهنة، كما ال يرغب فيه األوروبيون، ألنه 
فضاًل عن تداعياته على االســـتقرار في املنطقة فإنه سوف يؤثر في إمدادات 
الطاقـــة وارتفاعهـــا، في وقت تعاني فيه الدول األوروبية والواليات املتحدة من 
أزمـــة في اإلمدادات واألســـعار لم يســـبق لها مثيل. ومثَّل ذلـــك فرصة إليران 
فـــي إظهار قـــدر من التحدي أمام الضغوط األمريكية، وجناح جتنُّب مناقشـــة 
قضايـــا حيوية تخّص برنامج الصواريخ الباليســـتية، بل إنها أجرت مزيًدا من 
التجارب واالختبارات بشـــأنها، فضاًل عن حتييد ملف نفوذها اإلقليمي بعيًدا 
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عن املفاوضات، وحصر املفاوضات النووية في العودة إلى االتفاق القدمي دون 
تعديالت جوهرية.

ب. كســـب الوقت والتشـــجع على اختبار فرصة الوصول إلى العتبة النووية: 
فـــت إيران الصـــراع الدولي من أجل كســـب الوقت، بالتوازي مع ممارســـة  وظَّ
سياســـة االبتزاز النووي، من خالل عرقلة جهود الرقابة التي تقوم بها الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية، ورفع مســـتويات وكميات التخصيب بتركيب مزيد من 
أجهـــزة الطـــرد املركزي املتطـــّورة، فضاًل عن تفادي اإلجابة عن استفســـارات 
الوكالـــة الدولية بشـــأن العثور علـــى آثار اليورانيوم املخصـــب في ثالثة مواقع 
غيـــر معلنـــة قرب طهران. وجاء ذلك في إطار محاولة إيران حتصيل مزيد من 
االمتيازات على طاولة املفاوضات بشأن االتفاق النووي، ويبدو أن إيران تستغّل 
الظـــروف الراهنـــة للُمضّي ُقُدًمـــا في برنامجها ومحاولة الوصـــول إلى العتبة 
النووية، وِمن ثَّم جعل برنامجها نفســـه أداة ردع لعدم االنســـحاب من االتفاق، 
أو ما يطلق عليه البعض الضمانات الذاتية لبقاء االتفاق. ومفاد هذه اخلطوة، 
أن إيران ســـترفع من خالل برنامجها النووي تكلفة أي انسحاب مستقبلي من 
االتفـــاق النـــووي، وِمن ثَّم يكون ذلك رادًعا ذاتّيًـــا كافًيا ملنع أّي تالعب أمريكي 

باالتفاق من جديد، إذ ستكون فرص السيطرة على البرنامج النووي أقل)1).
ج. مزيـــد مـــن التعـــاون اإلســـتراتيجي مـــع الصـــن: اتخـــذت حكومة رئيســـي 
خطـــوات تنفيذية بشـــأن تطبيـــق اتفاقية الشـــراكة اإلســـتراتيجية مع الصني 
فـــي ينايـــر 2022م. واعتبر أمني املجلس األعلى لألمـــن القومي اإليراني علي 
شمخاني أن »توقيع وثيقة الشراكة مبثابة خريطة طريق للتعاون اإلستراتيجي 
بني إيران والصني، وهو جزء من سياســـة املقاومة الفعالة«)2). وبالفعل تستورد 
الصني قرابة 650 ألف برميل يومّيًا من النفط اإليراني خالل عام 2022م)))، 
ا للمحاور  وترغب إيران في ظل الصراع الدولي الراهن في أن تكون معبًرا مهّمً
اإلســـتراتيجية التي تشـــملها مبـــادرة احلزام والطريـــق، إذ يتحقق لها متوضع 

()) عبــد القــادر فايــز، إيــران وأمريــكا.. مــن ورقــة التخصيــب فــي ُعمــان إلــى مكتســب الضمــان الذاتــي فــي فيينــ�ا، (28 مــارس 2022م)، 

https://bit.ly/3vAMUxY ،تاريــخ االطــاع: 30 أغســطس 2022م

ــروردین ۱۴۰۰ ه  ــت، (۹ ف ــال اس ــت فع ــت مقاوم ــشی از سیاس ــمکاری ایران وچین بخ ــند ه ــمخانی: س ــر، ش ــ�اء مه ــة أنب ()) وكال

https://bit.ly/2QIOUDz ،ش)، تاريــخ االطــاع: 10 أغســطس 2022م

()) مــي مجــدي، صــادرات النفــط اإليرانــي إلــى الصيــن تتراجــع أمــام الخــام الروســي الرخيــص، موقــع الطاقــة، (09 مايــو 2022م)، تاريــخ 
االطــاع: 20 أغســطس 2022م.
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جيو-اقتصـــادي يســـاعدها في التغلب على العزلة والضغـــوط األمريكية، وفي 
مزيد من االستقالل السياسي اإلستراتيجي.

بـــت احلرب األوكرانية روســـيا مـــن إيران بصورة  د. الشـــراكة مـــع روســـيا: قرَّ
متزايـــدة، وأصبح البلَدان لديهما اســـتعداد أكبر فـــي ظل الضغوط والعقوبات 
األمريكيـــة للتعاون، وإظهار مزيد من التحدي. في هذا اإلطار تتجه إيران إلى 
توقيع اتفاقية شـــراكة إســـتراتيجية مع روســـيا، كتلك التي وّقعتها من الصني، 
وتعزيز التعاون الدفاعي وتنفيذ صفقات ســـالح، كان آخرها صفقة الطائرات 
التـــي أمدت بها إيران روســـيا لدعم عملياتها العســـكرية فـــي أوكرانيا، مع ما 
يفتحه هذا املســـلك الروسي من كسر حلاجز العقوبات على صادرات السالح 
اإليرانية)1). وفي ظل العقوبات القاســـية، اتفق الطرفان على االعتراف رسمّيًا 
ببطاقات النظام املالي »مير«، وهو نظام نقل ودفع مالّي حتت إشـــراف البنك 
املركزي الروســـي يُســـتخَدم داخل روسيا، وســـرى العمل به منذ عام 2014م، 
فـــي أعقاب فرض الدول الغربية عقوبات على مؤسســـات روســـية)2)، وهو ما 
يشـــير إلى خطـــوات متقدمة لتحييد تأثيـــر العقوبات األمريكيـــة. ويبذل قادة 
الدولتني جهوًدا لزيادة التعاون االقتصادي بني البلدين، وزيادة حجم املعامالت 
واملبـــادالت، وقد زاد بالفعـــل خالل الربع األول من عام 2022م مبقدار %10، 
ا لروســـيا في إطار  فضـــاًل عـــن تطوير ممر الشـــمال-اجلنوب الـــذي يَُعّد مهّمً
مواجهتها الراهنة مع الغرب والواليات املتحدة)))، هذا ناهيك بالتعاون الوثيق 
في دعم بقاء الرئيس بشـــار األســـد في ســـوريا، واحتمال تقدمي روسيا مزيًدا 
من الدعم إليران على هذه الســـاحة في مواجهة الواليات املتحدة وإســـرائيل، 

بالنظر إلى موقفهما املعادي لروسيا.
ه. توســـيع التحالـــف مـــع القـــوى الدوليـــة املناهضـــة للواليـــات املتحـــدة: في 
إطـــار التحالفات املناهضـــة للهيمنة واصلت إيران مســـاعداتها لفنزويال التي 

()) وكالــة ايســنا، ســرلشکر باقــری: قراردادهــای خــرید تجــهیزات دفــاعی از روسیه پیگیری می شــود، (۲۶ مهــر ۱۴۰۰ه ش)، 

https://bit.ly/3FWBUPT ،تاريــخ االطــاع: 01 أغســطس 2022م

ــاع: 03  ــخ االط ــی MIR، (۴-۱-۱۴۰۱)،)، تاري ــامانه بانک ــناختن س ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــسکو ب ــران وم ــارس، رایزنی ته ــة ف ()) وكال

https://bit.ly/3qsJPyn 2022م،  أغســطس 

()) وكالــة إيلنــا، معــاون نخســت وزیر فــدراسیون روسیه؛ روس هــا َعاقمنــد بــه تعــمیق روابــط بــا ایران هســتن�د/ اهــمیت 

دســترسی بــه خــلیج فــارس از طــریق کریدور شمالـــجنوب/ محدودیت هــای واردات را کاهــش می دهیم، (۰۴/۰۳/۱۴۰۱ه ش)، 
https://bit.ly/3wMShea ،تاريــخ االطــاع: 31 مايــو 2022م
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تخضـــع لعقوبـــات أمريكية، إذ عملت على اســـتكمال حتديـــث مصافي النفط 
وتزويـــد كراكاس بالوقود، كما وصلت إلى املواني الفنزويلية ناقلة نفط إيرانية 
حتمـــل مليـــون برميل نفط خام خالل مايـــو 2022م. وتأتي هذه الَعالقات في 
عها البلَدان في عـــام 2021م للتغلب على العقوبات  إطـــار اتفاقيـــة مقايضة وقَّ
األمريكية عليهما. وقال مســـؤولون في وزارة النفط إّن صادرات مكثفات الغاز 
التي تراوحت بني 20 حتى 60 ألف برميل يومّيًا خالل حكومة روحاني زادت 
نحـــو 2.5 إلى ) أضعاف، وال يقتصر التعاون على اتفاقيات التجارة والنفط، 
فقد قال مســـؤولو وزارة الدفاع اإلســـرائيلية في وقت ســـابق إّن إيران سلَّمت 
هة الســـتخدامها في الطائرات املســـيرة من نوع »مهاجر«،  فنزويال قنابل موجَّ
ع البلَدان وثيقة للتعاون اإلســـتراتيجي  والعديد مـــن النماذج املماثلة)1). كما وقَّ
ملدة 20 عاًما تشـــمل املجاالت السياســـية واالقتصادية، وذلك في أثناء زيارة 
الرئيس الفنزويلي إليران في يونيو 2022م، وســـبق هذه االتفاقية اتفاق نفط 
ثنائي بني إيران وفنزويال. وتفيد تقارير بأن إيران ترسل صواريخ بعيدة املدى 
وطائرات مسيرة إلى فنزويال، وهو حترُّك له مغزى في الِفناء اخللفي للواليات 

املتحدة)2).
و. منّو التجارة اخلارجية وتزايد فرص التغلب على العقوبات: لم تنُم جتارة 
إيـــران اخلارجية نتيجة التراخي األمريكي في تطبيق العقوبات فحســـب، لكن 
تغاضـــت الواليات املتحدة بســـبب الصراع الدولي الراهن مع روســـيا والصني 
عـــن التوســـع في فرض العقوبـــات الثانوية على الدول املتعاونـــة مع إيران، بل 
باتـــت الواليات املتحدة والدول األوروبية تنظر بصورة إيجابية إلى ضخ النفط 
اإليرانـــي في الســـوق الدوليـــة. وكان لذلك أثر في جتارة إيـــران اخلارجية، إذ 
منت بنســـبة 8)% في األشـــُهر الــــ11 األولى من العـــام اإليراني الذي بدأ في 
مـــارس 2021م، ووصلت مبيعـــات النفط إلى أعلى مســـتوى لها خالل الفترة 
األخيرة)))، كما متّكنت إيران من كسر حاجز العقوبات في القطاعات املختلفة، 

ـران إنترناشــيونال/ النســخة الفارســية، رویتــرز: نفــتکش حامــل یــک میلیون بــشکه نفــت خــام ایران وارد آب هــای  ()) إـي

https://bit.ly/3lzT2Sy 2022م،  أغســطس   31 االطــاع:  تاريــخ   ،(۳/۳/۱۴۰۱) شــد،  ونزوئــا 

(2) ANDRES OPPENHEIMER, Colombian man extradited to Miami may know secrets of Iran arms shipments to Venezuela 

| Opinion, (OCTOBER 20, 2021), accessed Nov. 1, 2021, http://hrld.us/3GIDRjw.

()) وكالــة إيلنــا، رکورد درآمــدی وصــادراتی نفــت خــام ایران در ایام تحــریم شکســته شــد، (۱۴۰۱/۰۱/۰۳)، تاريــخ االطــاع: 03 
.https://bit.ly/3JJ0OnO ،ــطس 2022م أغس

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1211317-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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ومنها صناعة البتروكيماويات)1). وكشـــفت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
تورُّط النظام اإليراني إدارة شـــبكة مالية ســـّرية في اخلارج ملقاومة العقوبات 
األمريكيـــة، وبهذه الطريقة اســـتطاع النظام اإليرانـــي تخفيف بعض الضغوط 
السياســـية داخل البالد، وتعزيز موقفه في مفاوضـــات إحياء االتفاق النووي، 
وليس مستبعًدا أن يجعل النظام اإليراني هذه الشبكة املالية والتجارية السّرية 
جزًءا دائًما من هيكله االقتصادي، من أجل جتنب عقوبات مستقبلية محتملة، 

أو ملنع أي رقابة خارجية)2).
كما ياُلَحظ ارتفاع صادرات إيران لدول اجلوار خالل ربع الســـنة الشمسية 
األخيـــر بـــني 70 و120%)))، كما منـــت التجارة اإليرانية مع دول ســـاحل بحر 
قزويـــن بنســـبة 9)%)4)، وهـــو مـــا تعتبـــره احلكومـــة جناًحا ملا تســـّميه ضمن 
برنامجهـــا إلنهـــاء تأثيـــر العقوبات بـ»سياســـة اجلوار«. كذلـــك رصدت غرفة 
التجارة اإليرانية-الُعمانية املشتركة زيادة بنسبة )6% في الصادرات اإليرانية 
إلى عمان)5)، كما ســـارت الَعالقات املالية ُقُدًما مع باكستان، ما أدى إلى إبرام 
اتفـــاق للمقايضة بـــني البلدين، كما أبـــرم رئيس اجلمهوريـــة اتفاقية للغاز مع 
تركمانســـتان)6)، كما كشـــف مركز إحصاء االحتاد األوروبي »يوروســـتات« عن 
ارتفـــاع ملحـــوظ للتجارة بني إيـــران واالحتاد األوروبي خالل األشـــُهر الثالثة 
األولـــى مـــن 2022م، إذ زادت صادرات إيران مبقـــدار 40% باملقارنة بالفترة 
لت صادرات االحتاد األوروبي إليران ارتفاًعا  املماثلة من عام 2021م، كما سجَّ

ر بـأكثر من %18)7). يُقدَّ

https://bit.ly/3DbQHoS،وكالة إيلنا، سد تحریم را شکستیم، (۱۴۰۱/۰۱/۰۶)، تاريخ االطاع: 03 أبريل 2022م (()

/۲۷) اســت،  کرده  ایجــاد  پولشــویی«  «شــبکه  تحریم هــا  زدن  دور  بــرای  ایران  جورنــال:  اســتریت  وال  فــردا،  راديــو   (()

3tnbnXJ/ly.bit//:https 2022م،  أغســطس   03 االطــاع:  تاريــخ  اســفند/۱۴۰۰)، 

ــن ۱۴۰۱)،  ــته، (۰۸ فروردي ــاه گذش ــایه طی ۴ م ــور های همس ــه کش ــادرات ایران ب ــدی ص ــا ۱۲۰ درص ــد ۷۰ ت ــنيم، رش ــة تس ()) وكال

.https://bit.ly/3Dhg6h5 ،تاريــخ االطــاع: 03 ســبتمبر 2022م

ســبتمبر   03 االطــاع:  تاريــخ   ،(،(۱۴۰۰/۱۲/۲۸) خــزر،  حــوزه  کشــورهای  بــا  ایران  تجــارت  درصــدی   ۳۹ رشــد  إيلنــا،  وكالــة   (()
https://bit.ly/37KIT1P 2022م،

ــان،  ــه عم ــادرات ایران ب ــدی ص ــزایش ۶۳ درص ــر داد: اف ــان خب ــازرگانی ایران وعم ــترک ب ــاق مش ــایب رئیس ات ــنا، ن ــة إيس ()) وكال
https://bit.ly/3yOtid5 ،(اردیبهشــت ۱۴۰۱ه ش)، تاريــخ االطــاع: 31 مايــو 2022م

ــاع: 29  ــخ االط ــد، (۱۸ دی ۱۴۰۰ ه ش)، تاري ــور آزاد ش ــده کش ــوکه ش ــع بل ــج میلیارد دالر از مناب ــم: پن ــده ق ــا، نماین ــة إرن ()) وكال

https://bit.ly/3zGfhMP 2022م،  ســبتمبر 

ــخ  ــت ۱۴۰۱ه ش)، تاري ــه أول ۲۰۲۲، (اردیبهش ــه ماه ــا در س ــادیه اروپ ــارت ایران واتح ــمگیر تج ــد چش ــردا، رش ــو ف ــع رادي ()) موق

https://bit.ly/3NvFfrZ ،االطــاع: 30 أغســطس 2022م

https://bit.ly/3tnbnXJ
https://bit.ly/3tnbnXJ
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وكمـــا يوضح اجلدول أدنـــاه، فقد اّتخذت صادرات إيـــران منحى تصاعدّيًا 
منذ عام 2021م، وجنحت إيران في تعديل امليزان التجاري لصاحلها، ومتوقع 
خـــالل العـــام اجلاري 2022م وعام )202م منّو كبيـــر في صادرات إيران. وال 
شـــك أن هذا نتاج عدة عوامل، من بينها سياســـة إيران اخلارجية، التي ركَّزت 
على معاجلة مشكالتها مبعزل عن التفاهم مع الغرب، والتراخي األمريكي في 
تطبيـــق العقوبـــات على إيـــران أو من يتعاونون معها في إطـــار الصراع الدولي 
اجلـــاري. وجدير بالذكر أن الصراع الدولي منح الدول مّتســـًعا لتجاوز قواعد 
التجـــارة الدوليـــة في ما يتعلـــق باحلماية والقيود، وإيران باألســـاس في إطار 
سياســـة املقاومـــة كانت تتحـــدى القواعد التجارية ومتارس أســـاليب حمائية، 

لكنها ستتزايد أكثر وأكثر في ظل الصراع الراهن.
مع ذلك، ال يفوت التنبيه في هذا املقام إلى أن ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض 
قيمة العملة احمللية، وفرض قيود على الواردات، كلها عوامل ساعدت في منّو 

جتارة إيران اخلارجية، وتعديل امليزان التجاري لصاحلها)1).
جدول )1(: حجم الصادرات والواردات وامليزان التجاري اإليراني للسنوات 

»2017-2023م«

2017م
2018م

بداية العقوبات
2م 2م2020م019 0 21

2م 0 22

تقديري

2م 0 23

ؤي تنبُّ

.96.03492.65159.97549.84879الصادرات 470104.161101.010

73.8الواردات 4061.8 4758.09046.61263.62671.50378.653

املزيان 
التجاري

14.91526.2 411.652-708-11.1 4426.83415.736

(() IMF Data, international financial statistics, country report September 2022.
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2. التحديات في ظل نظام دولي لم تتغير قواعده بعد:
علـــى الرغم من املكاســـب التي جنتها إيران من جـــّراء الصراع الدولي الراهن 
بـــني القـــوى الدولية، فإّن هناك حتديات ال تزال تواجه صانع القرار اخلارجي 

في إيران، وذلك على النحو التالي:
أ. حقيقـــة الهيمنـــة األمريكيـــة والتكلفـــة احملتملـــة لتجـــاوز القواعـــد التـــي 
ـــا: على الرغم من التداول واســـع النطاق للتحـــوالت الراهنة على  أرســـتها دولّيً
الســـاحة الدولية، وذهاب بعض التوقعات نحو تأكيد أن ثمة تغييًرا يجري في 
طبيعـــة النظام الدولي باجتاه التعّددية، وعلى الرغم من املؤشـــرات التي تفيد 
بأن إيران حققت بعض املكتسبات، ال سيما على صعيد التغلب على العقوبات 
وبناء التحالفات، فإّن عمق املشـــاركة األمريكية في مواجهة طموحات الصني 
وروســـيا يعكس تصميم الواليات املتحدة في احلفاظ على مكانتها، يســـاعدها 
فـــي ذلـــك أنها ال تزال تتمتع بفجوة بينها وبني أقرب منافســـيها على مســـتوى 
القـــوة الشـــاملة. وال تزال الواليات املتحـــدة هي القوة األكثـــر تأثيًرا وحضوًرا 
على املســـرح العاملي، من خالل هيمنة اقتصادية للدوالر، وانتشـــار عســـكري 
ال يضاهـــى على الصعيد الدولـــي، وحتالفات هي األكثر قـــوًة وتأثيًرا، ناهيك 

باملكانة الدبلوماسية والقوة الناعمة الهائلة.
هكذا يفرض هذا الواقع حتدًيا أمام القوى املتوسطة كإيران، إذ إّن اخلروج 
عن قواعد النظام قد يكلِّف دولة كإيران تكلفة عالية، فاحتمال شـــعور النظام 
بـــأن تغييـــًرا ما في طبيعة النظـــام قد يغريه باملضّي ُقُدًما في امتالك ســـالح 
نووي ســـوف يجد حســـًما أمريكّيًـــا غربّيًا قد يكلِّف النظام بقـــاءه، وقد تدرك 
إيران ذلك. ولهذا فإنها حريصة على اإلبقاء على مســـار الدبلوماسية، بل إنها 
اجتهـــت نحو تقدمي تنازالت بشـــأن مطالبها في إحياء االتفـــاق النووي، ومنها 
الكف عن املطالبة برفع اســـم احلرس الثـــوري من قائمة العقوبات األمريكية، 

وغيرها من اخلطوط احلمراء التي أصرت عليها في بداية املفاوضات.
ب. حدود اســـتعدادات الصن وروســـيا لدعم إيران: على الرغم من أن روسيا 
والصني من احللفاء املوثوقني إليران، فإنه ال يبدو أن الصني وروســـيا لديهما 
االســـتعداد واإلمكانيات واملبادرات الكافية لتغيير قواعد النظام، بل إنهما قد 
تتخليـــان عن احللفاء مع احلصـــول على امتيازات ونصيب أكبر من املوارد في 
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النظـــام الدولـــي الذي تقوده الواليـــات املتحدة، وِمن ثَّم عـــدم املضّي ُقُدًما مع 
إيران في حتّديها للقواعد واخلطوط احلمراء األمريكية، خصوًصا أن مصالح 
كل األطـــراف تلتقـــي في حتجيم طمـــوح إيران النووي، فضـــاًل عن احلذر من 
نفوذهـــا اإلقليمـــي، وزعزعتها ألمن املنطقة التي يتدفـــق منها نصيب مهّم من 
مصادر الطاقة وميّر عبرها قدر هائل من حجم التجارة الدولية، وعلى الرغم 
من التعاون احلالي بني إيران وروســـيا، فـــإّن العداء القدمي واألهداف املتباينة 
تســـتمر في تقويض َعالقتهما. فالصني وروســـيا تســـاورهما مخاوف مشتركة 
مـــن أن إيران قد تولِّى وجهتها نحو الغرب، كما حدث بعد اتفاق عام 2015م، 
ويبدو أن روســـيا حتديًدا تخشـــى من أن حتتّل صادرات النفط اإليراني مكان 
النفـــط والغاز الروســـيني)1). كمـــا أن محاوالت إيران االنضمـــام إلى حتالفات 
مناهضة الواليات املتحدة كمنظمتَي بريكس وشـــنغهاي وتكتُّل أوراســـيا يواجه 
عقبـــات، فهذه املنظمات تشـــارك بهـــا دول مؤثرة قد تقيـــد بدورها أّي جهود 
معاديـــة للواليـــات املتحـــدة، كالهند العضو في شـــنغهاي وبريكس. ومع ذلك ال 
مينـــع وجـــود إيران ضمن هذه املنظمات مـــن أن هذه املنظمات قد حتّد من أو 
تخفف حدة التحركات القســـرية والعقابية من جهة الواليات املتحدة وحلفائها 

جتاه إيران إلى حدٍّ ما.
ج. مســـاحة املنـــاورة ذاتهـــا املتاحـــة للمنافســـن وتوظيفهـــا ملقاومـــة ســـلوك 
إيـــران: متتـــّد ارتدادات سياســـة رئيســـي اخلارجية إلى املنطقـــة، فبينما يُلقي 
رئيســـي بثقلـــه نحو الشـــرق مـــن منظور إقليمـــي، فإنه يواجه في غرب آســـيا 
حتديات جســـيمة، إذ عـــادت الواليات املتحدة لتبّني إســـتراتيجية ردع إقليمي 
ملواجهـــة خطـــر إيران، بعد أن فشـــلت التفاهمات حـــول دور إيران في حتقيق 
األمـــن واالســـتقرار اإلقليمي، فضاًل عـــن تراجع تأثير أذرع إيـــران اإلقليمية. 
وظهرت بوادر ذلك في لبنان الذي تراجعت فيه مكانة حزب اهلل، كما أظهرت 
االنتخابات األخيرة، وكذلك في العراق في ظل التصادم بني املكونات الشيعية 
وتراجع شـــعبية الفصائل احملســـوبة على إيران، والرغبة العراقية في استعادة 
الدولة العراقية لهويتها القومية والعربية، فضاًل عن التحديات على الســـاحة 

ــة  ــن أزم ر م
ِّ

ــذ ــران وتح ــ�ذر طه ــنطن تن ــد.. وواش ــف التصعي ــو لوق ــ�ة تدع ــات، دول أوروبي ــرات المفاع ــة كامي ــد إزال ــت، بع ()) الجزيــرة ن

https://bit.ly/3nxXYIE ،نوويــة، (10 يونيــو 2022م)، تاريــخ االطــاع: 03 أغســطس 2022م
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الســـورية التي يتقاطـــع فيها نفوذ إيران مع نفوذ كل من تركيا وإســـرائيل، في 
ظل انشغال روسيا باحلرب األوكرانية وأزمتها مع الغرب. وبقدر ما لدى إيران 
من مساحة للمناورة في ظل دبلوماسية بايدن، وما قد يترتب عليها من فرص 
إليـــران ملـــد نفوذها ومواصلة سياســـاتها املدفوعة أيديولوجّيًـــا، بقدر ما لدى 
القوى اإلقليمية املساحة ذاتها إلظهار مزيد من املقاومة لسياسات إيران، وقد 
اّتضـــح ذلك في اخلالفات العميقة بني دول اخلليج وإســـرائيل بشـــأن موقف 
الواليـــات املتحـــدة من ملف إيران وتوظيف احتيـــاج الواليات املتحدة حللفائها 
في املنطقة، في إطار صراعها من الصني وروسيا، لتعديل مواقفها، خصوًصا 

بشأن ملف إيران.
د. تواضـــع نتائـــج سياســـة حـــل مشـــكالت إيـــران بعيـــًدا عـــن االتفـــاق النـــووي 
والتفاهـــم مـــع الغـــرب: بينما كان رئيســـي يطمح إلى معاجلة مشـــكالت إيران 
مبعـــزل عـــن االتفاق النـــووي، لكن من الواضـــح أن بوابة حل مشـــكالت إيران 
هـــي التفاهم مـــع الغرب ومعاجلة اخلالف بشـــأن البرنامج النـــووي، لكن في 
ظـــل اخلالفـــات العميقة بشـــأن إحياء االتفـــاق النووي فـــإن العقوبات ال تزال 
مؤثـــرة وتنهـــك االقتصاد اإليراني. وفي الواقع، لم يســـعف االقتصاد املتدهور 
حتـــركات إيـــران بعيـــًدا عن الغـــرب، وإن كان بعض هذه السياســـات قد حقق 
بعـــض املكاســـب االقتصادية التي ال ميكن إنكارها، لكن الفســـاد املستشـــري 
وســـوء اإلدارة واالقتصاد املوازي، في إطار سياســـة االلتفاف على العقوبات، 
يهدران مزيًدا من املوارد والعوائد التي يفترض أن ترفد ميزانية الدولة. وبينما 
تتدهور األوضاع الداخلية فإن شعبية رئيسي تتراجع مقارنًة بأّي رئيس إيراني 
منذ الثورة، وتُظِهر االحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني حجم الغضب 
الشـــعبي الذي يتجاوز أســـبابه الظاهـــرة حول مقتل الفتاة على أيدي شـــرطة 
األخالق، ناهيك بأن التبعات االقتصادية لوباء كورونا واحلرب الروســـية على 

أوكرانيا تضاعف أزمة إيران وتثقل كاهل حكومة رئيسي أكثر وأكثر.
وجديـــر بالذكـــر اإلشـــارة إلى أن جتارة إيـــران اخلارجية لم تصـــل بعُد إلى 
مســـتويات ما قبل العقوبات، خصوًصا مع شـــركاء مهّمني لها سابًقا كاالحتاد 
ا إليران، وهو ما كان له أكبر األثر في  األوروبي، بوصفه شريًكا تكنولوجّيًا مهّمً
قطاعات حيوية بالداخل اإليراني كالطائرات والســـياحة والسيارات وغيرها. 
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ومع أن مبيعات النفط قد منت بشكل كبير في ظل الظروف الدولية والتراخي 
األمريكـــي، لكنها لم تصل بعـــُد إلى نصف ما كانت عليه قبل فرض العقوبات، 
الـــذي بلـــغ ).2 مليون برميل نفـــط يومّيًا، وإن كانت إيران قد اســـتفادت من 

ارتفاع أسعار النفط حالّيًا في تقليص خسائر نقص كميات التصعيد.
خالصة:

رت التحوالت على الساحة الدولية إليران مكاسب ومساحة حركة، ال سيما  وفَّ
في مــــا يتعلق بالتغلب على بعض العقوبات ومواجهــــة العزلة الدولية، بما في 
ذلك إيجاد مشــــترين لنفطها كالصيــــن تحديًدا، وربما توســــيع نطاق تعاونها 
العســــكري مع القوى الكبرى كروســــيا، وكذلك إيجاد وسائل محدودة للتبادل 
المالي للتغلب على العقبات المالية، فضاًل عن توفير فرص من أجل ممارسة 

الضغوط وتوسيع نطاق المناورة، واالنضمام إلى تكتُّالت دولية مؤثرة.
ويجوز القول إّن هذه النجاحات في ظل البيئة الدولة الراهنة قد تُغري إيران 
باملُضـــّي ُقُدًما في إظهار مزيد من التحّدي، خصوًصا في ما يتعلق بشـــروطها 
مـــن أجل إعادة إحياء االتفـــاق النووي، بالتوازي مع املُضـــّي ُقُدًما في امتالك 
القدرة النووية، إضافة إلى اختبار القدرة على حتييد أثر العقوبات األمريكية، 
قـــد يعزز هذا االجتاه تقدير النُّخبة »املتشـــددة« بـــأن الفرصة مواتية إلحداث 
اختـــراق نـــووي، وأن الواليات املتحدة وحلفاءها الغربيني وحتى إســـرائيل غير 
مستعّدين إلعالن احلرب ضد إيران، أو شن هجوم لتدمير قدراتها النووية، أو 
اعتقادها بأنها ســـوف تتلقى حماية من روســـيا والصني ضد أي عدوان، وألن 

روسيا والصني قد توفران دعًما إليران نكاية في الواليات املتحدة.
لكن ال تزال هناك وجهة نظر ترى أنه ال حل ملشكالت إيران مبعزل عن تسوية 
اخلالفـــات مع الغرب والواليات املتحدة حتديـــًدا، فكل النجاحات االقتصادية 
دون املستوى الذي يضمن االستقرار الداخلي ويعزز الشرعية املتآكلة، وِمن ثَّم 
فـــإن إيـــران قد تراجع توجهاتها التي تهدف إلـــى االبتعاد عن الغرب، ومتضي 
ُقُدًما في مســـار الدبلوماســـية من أجل إعادة إحياء االتفاق النووي، يعزز ذلك 
أن الواليات املتحدة ال تزال القوة الدولية األكثر تأثيًرا، ولن تســـمح إليران أو 
غيرها بكســـر القواعد التي أرســـتها للنظام الدولي منذ نهاية احلرب الباردة 
ـــل العواقـــب، هـــي أو أي دولة قـــد تتمادي في مســـاعدتها في ذلك،  دون حتمُّ
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وحتديًدا ما يتعلق باجلنوح نحو امتالك السالح النووي، أو تغيير ميزان القوة 
اإلقليمـــي، إذ إّن ذلك قد يقلب الطاولة بالكامـــل على إيران، ويدفع بالواليات 
املتحدة نحو خطط بديلة تبدو مســـتعدة لها، وستجد دعًما مفتوًحا من القوى 
اإلقليمية، التي تبدو أكثر مياًل إلى خيار كهذا، إضافة إلى أن رئيســـي بحاجة 
ضروريـــة إلـــى دعم شـــرعيته املتدهورة من خالل حتســـني األداء االقتصادي، 
واغتنام فرصة حاجة الســـوق الدولية ملصادر الطاقة اإليرانية، كما أن النظام 

اإليراني يدرك أن التعويل على روسيا والصني ليس مضموًنا.
مع ذلك فإّن األرجح أن النظام اإليراني سيظل يعتمد على املواءمة، إذ يتحرك 
علـــى حافة الصـــراع بني القوى الكبـــرى لتحقيق أقصى مكاســـب ممكنة دون 
صـــدام مع الواليات املتحدة، وِمن ثَّم قد يوافق على العودة إلى االتفاق النووي 
مبا يضمن مصاحله، مع عدم الســـماح بتطبيع الَعالقات مع الواليات املتحدة، 
فـــي الوقت نفســـه العمل على تأمـــني َعالقات جيدة بالقـــوى الكبرى كالصني 
وروســـيا، وكذلك محاولة حتييد دور القوى اإلقليمية من خالل فتح مســـارات 
للحوار والتهدئة لتخفيف آثار حملتها ضد إيران وفك عزلة إيران إقليمّيًا. وال 
شك أن لدى النظام خبرة تاريخية في حتقيق مواءمة بالغة الدقة بني مصاحله 
األساســـية والتحديـــات التي يواجهها، يعزز هذا االجتـــاه أن األولوية القصوى 
للطبقة السياســـية احلاكمة بقيادة املرشـــد هي بقاء »اجلمهورية اإلسالمية«، 
فضـــاًل عن إدراك حـــدود التحوالت الدولية التي ال تســـمح بأن تتحدى إيران 

ل عواقب وخيمة. قواعد النظام دون حتمُّ



www.rasanah-iiis .org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com




	_GoBack
	أولًا: الصراع بين القوى الكبرى والتحولات على الساحة الدولية
	ثانيًا: اتجاهات السياسة الخارجية الإيرانية في ظل حكومة رئيسي
	ثالثًا: أثر تفاقم الصراع الدولي في مضمون ونتائج السياسة الخارجية الإيرانية
	خلاصة:

