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استشراف حالة الدولة
أسـهمت التطورات السياسـية األخيرة في تعزيز نفوذ المحافظين في السياسـة اإليرانية ،األمر
الـذي أظهـره وصـول “رئيسـي” إلـى سـدة الحكـم ،إضافـة لزيـادة حضورهـم فـي المؤسسـات
السـيادية ،والـذي يتزامـن مـع ضعـف مـا يعـرف بالتيـار اإلصالحـي ،ومـن المرجـح أن يسـتمر هذا
األمـر فـي التوسـع خلال الفتـرة المقبلـة ،خاصـة أن قضيـة خالفـة “خامنئـي” مطروحـة علـى
جـدول أعمـال السياسـة الداخلية.
رغـم حالـة الغمـوض والمفاوضـات الشـاقة ،مازالـت العـودة لالتفـاق النـووي بيـن إيـران والقوى
الدوليـة هـو الخيـار المفضـل للطرفيـن؛ وذلـك نظـر ًا لحاجـة إيـران االقتصاديـة الملحـة لرفـع
العقوبـات ،ومصلحـة الواليـات المتحـدة بتسـوية هـذا الملـف ،فـي ظـل تفاقـم أزمـة الطاقـة
وتجنـب تفجـر األوضـاع فـي المنطقـة ،لكـن ليـس مـن المتوقـع أن يـؤدي االتفـاق مـع الواليـات
المتحـدة إلـى تراجـع الشـراكة االسـتراتيجية بيـن إيـران والصيـن ،كمـا لـن يوقـف تنامـي العالقـات
مـع روسـيا .إقليميـا؛ لـن ينتـج عـن االتفـاق النـووي المحتمل تغيـرا جوهريا في أجنـدة إيران في
المنطقـة.
إقليميـ ًا ،تواجـه إيـران تحديـات ومنافسـة محتدمـة مـع عـدة أطـراف إقليميـة ،حيـث يتمثـل
التحـدي األساسـي فـي تنامـي العالقات اإلسـرائيلية في اإلقليم على وقـع “اتفاقيات أبراهام”
مـع دول خليجيـة وعربيـة ،وإعـادة اسـتئناف العالقـات مـع تركيـا ،ومـع هـذا ،سـتظل العالقـات
مـع تركيـا تحقـق مصالـح حيويـة أمنيـا واقتصاديـا ،رغـم التنافـس الجيوسياسـي طويـل األمـد،
وبينما يعمل الدبلوماسـيون اإليرانيون ومسـؤولو االسـتخبارات على فتح حوارات مع دول في
المنطقـة منهـا مصـر واألردن؛ فـإن العالقـات اإليرانيـة الخليجيـة تتجـه نحـو مزيـد مـن الهـدوء.

صفحة 8 - 1

سـتأخذ المواجهـة اإلسـرائيلية اإليرانيـة منحـى أكثـر صداميـة علـى صعيـد العمليـات األمنيـة
المتبادلـة ،خاصـة بعـد الضربـات الموجعـة فـي الداخـل اإليرانـي ،كمـا لـن تتوانـى إيـران فـي
مواجهـة التحالفـات األمنيـة ،بيـن دول عربيـة و”إسـرائيل”؛ حيـث تعمل طهران فـي مقابل ذلك
علـى خلـق جبهـة إقليميـة مضـادة تمتـد مـن اليمـن مـرورا بالعـراق وحتـى سـوريا ولبنـان.
تواجـه إيـران واقعـ ًا اقتصاديـ ًا صعبـ ًا ،لكـن ارتفـاع أسـعار الطاقـة وزيـادة منسـوب صادراتهـا
النفطيـة ُيسـهم فـي تحسـين وضعهـا الداخلـي ووضعيتهـا التفاوضيـة ،ففـي حـال التوصـل
التفـاق نـووي سـيحقق االقتصـاد اإليرانـي قفـزة علـى صعيـد النمـو اإلجمالـي والمؤشـرات
االقتصاديـة الكليـة.
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مـن المرجـح أن تتكـرر االحتجاجـات المناهضـة للحكومـة ،مدفوعـة بمطالـب اقتصاديـة ،لكـن من
نظـرا لقـدرة
غيـر المتوقـع أن تعـرض هـذه المظاهـرات بقـاء النظـام السياسـي فـي إيـران للخطـر
ً
النظـام وخبرتـه فـي التعامـل مـع هـذه االحتجاجـات ،وقـوة الجهـاز األمنـي ،وافتقار هـذه التحركات
إلـى قيـادة سياسـية ذات ثقـل ،تتمتـع بالمصداقيـة الكافيـة لـدى الجماهيـر اإليرانيـة ،واألهـم مـن
ذلـك ،لوجـود قاعـدة صلبـة لنظـام إيـران السياسـي تمكنـه مـن االحتفـاظ بـوالء شـريحة مـن الشـارع
اإليراني.

البيئة السياسية
 ،2021فـي تعزيـز
أسـهم فـوز “إبراهيـم رئيسـي” فـي االنتخابـات الرئاسـية فـي يونيو/حزيـران ،2021
الصلـب لنظـام الثـورة ،وهـو ما
سـيطرة التيـار المحافـظ فـي إيـران ،الـذي يمثـل الخـط األيديولوجـي ُ
حـذرا فـي خطـوات التوصـل لتفاهمـات طويلة
ألقـى بظاللـه علـى اإلدارة الحاليـة؛ حيـث ظهـرت أكثـر ً
األمـد مـع الغـرب ،وأكثـر اعتمـا ًدا علـى األجهـزة األمنيـة للنظـام.

2029؛ وبالنظر
تشير خارطة التوازنات الداخلية إلى احتمالية إعادة انتخاب “رئيسي” حتى عام 2029؛
لنفـوذ وهيمنـة مجلـس صيانـة الدسـتور فـي تحديد طبيعة المرشـحين ،فمن المرجـح أيضا أن تكون
نتيجـة االنتخابـات المقبلـة للبرلمان اإليراني أوائل عام  2024لصالح المحافظين.
باإلضافـة للرئيـس والبرلمـان ،تظل مؤسسـات السـلطة الرئيسـة :المرشـد األعلـى ،ومجلس خبراء
القيـادة ،تظـل تحـت سـيطرة المحافظيـن ،مدعومـة بمؤسسـة أمنيـة أيديولوجيـة تتمثـل فـي
الحـرس الثـوري ،لذلـك؛ فـإن مـن المرجـح أن تسـتمر هيمنتهـم علـى السـلطة فـي إيـران خلال العقـد
الجاري.
قدمـوا لحكومتهـم الحاليـة باعتبارهـا “أول حكومـة شـعبية ثوريـة”،
أنصـار الرئيـس اإليرانـي ّ
تجسـيدا لمـا أطلـق عليـه “خامنئـي” في شـباط /فبراير  2019عنوان “الخطـوة الثانية للثورة” ،حيث
يـرى المقربـون مـن “رئيسـي” أنـه لـم يقـدم نفسـه يومـ ًا على أنـه أصولـي ،وإنما ممثل لتيـار جديد
سـيثبت نفسـه علـى السـاحة اإليرانيـة فـي المرحلـة القادمـة إلى جانـب التيارين التقليدييـن ،األصولي
واإلصالحـي :تيـار حـزب اهلل الثـوري ،علـى حـد تعبيرهـم ،أو (الحـزب اللهـي) وهـو تيـار نشـط طوي ً
لا
فـي إيـران تحـت عناويـن أصوليـة ،وكانـت لهـم مؤسسـاتهم وصحفهم وحتـى قناتهـم التلفزيونية
داخـل بوتقـة قنـوات اإلذاعـة والتلفزيـون اإليرانـي ،وفـي اللحظـة الراهنـة يبـرز هـذا التيار سياسـي ًا من
دون مواربـة ،إلـى جانـب التياريـن التقليدييـن ،األصولـي واإلصالحـي.
أظهـرت التطـورات فـي بنيـة الدولـة خلال السـنوات األخيـرة أن مـا يعـرف بتيـار االعتـدال الـذي
قـاده خلال الفتـرة الماضيـة الرئيـس السـابق “حسـن روحاني” ،يشـهد حالة تراجع واسـعة ،في ظل
عمليـة إعـادة هيكلـة للمشـهد السياسـي اإليرانـي تجـري علـى نحـو سـريع ،وتحمـل معهـا وجوهـا
جديـدة إلـى السـاحة السياسـية.
جزء
علـى الخـط نفسـه؛ تشـهد السـاحة اإليرانيـة احتمالية تراجع التيـار األصولي التقليـدي لتطال ً
وازنـ ًا مـن قاعدتـه الشـبابية التـي تجـد شـريحة كبيـرة منهـا أن تيـار “حـزب اهلل الثـوري” أكثـر تمثيلا
ألفكارهـا ،وأكثـر ثوريـة مـن الشـخصيات التـي تقـود التيـار منـذ سـنوات ،وأكثـر شـبابا بما يتناسـب مع
مطلـب “خامنئـي” بتشـكيل حكومـة شـبابية “حـزب الهيـة” تحكـم الجمهوريـة اإلسلامية.
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عبـرت عـن مخـاوف تسـاور النخبـة اإليرانية حول مؤسسـة الحكـم والحوزات،
مطالـب “خامنئـي” ّ
مـرارا
 83سـنة) ،كذلـك أعـرب “خامنئـي” ورفاقـه
فـي ظـل تقـدم المرشـد األعلـى فـي السـن83(( ،
ً
وتكـرارا ،فـي السـنوات األخيـرة ،عـن قلقهم بشـأن انتشـار توجهـات علمانية في الحـوزات ،التي تعد
ً
محضنـا أساسـيا لرجـاالت الدولـة ،ال سـيما فكـرة الفصـل بيـن الديـن والسياسـة ،كمـا يتزايد هـذا القلق
أيضـا بيـن رجـال الديـن التقليدييـن  -حتـى أولئـك الذيـن يختلفـون مـع النظـام اإليرانـي.
ً
فـي األثنـاء شـهد أكبـر جهـاز أمنـي ،وهـو اسـتخبارات الحـرس الثـوري ،عـزال لرئيسـه “حسـين
طائـب” مـن منصبـه ،بعـد عـدة ضربـات أمنيـة واسـتخباراتية تلقتها البلاد ،ويعتبر “طائـب” أحد كبار
المسـؤولين فـي إيـران وأكثرهـم نفـوذ ًا وقربـ ًا مـن “خامنئـي” ،خاصـة فـي مرحلـة مـا بعـد أحـداث
تحـول فيـه هـذا الجهـاز مـن التبعيـة لقائـد الحـرس الثـوري
 ،2009وهـو عـام
الحركـة الخضـراء عـام ،2009
َّ
لشـؤون االسـتخبارات ،إلـى وكالـة مسـتقلة بذاتهـا ُيسـاءل رئيسـها مباشـرة مـن المرشـد األعلـى.
ويبـدو النهـج الـذي ات ُِبـع فـي تعييـن الرئيـس الجديـد للجهـاز ،العميـد “محمـد كاظمـي” ،وهـو
عسـكري محتـرف ،خالفـ ًا للعـرف الم ّتبـع فـي تعييـن القيـادات االسـتخباراتية علـى مسـتوى رؤسـاء
لتغيـر نهج إدارة الفيلق
أجهـزة االسـتخبارات ووزارة االسـتخبارات مـن رجـال الدين ،فيه إشـارة واضحة ّ
مـن اإلدارة التـي تسـتند إلـى كاريزمـا رجـال الديـن ،إلـى إدارة تنظيميـة أكثـر احترافـا.

السياسة الخارجية
يبـرز أحـد أهـداف زيـارة الرئيـس األمريكي “جو بايدن” إلى الشـرق األوسـط ،التـي أجريت منتصف
جـزء مـن المسـاعي األمريكيـة الحتـواء المخـاوف األمنيـة لـدى حلفائهـا
تموز/يوليـو ،باعتبارهـا
ً
التقليدييـن بشـأن االتفـاق النـووي ،وذلـك مـن خلال تعزيـز العالقـات االقتصادية واألمنيـة اإلقليمية.
سـيعتمد اسـتقرار البيئـة الجيوسياسـية فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بشـكل كبيـر علـى
مخرجـات جلسـات التفـاوض حـول العـودة لالتفـاق النـووي ،وبال شـك سـتتضمن العودة إلـى االتفاق
تنـازالت مؤلمـة سياسـيا ،لكـن الواليـات المتحـدة ال تـزال تـرى العـودة إلـى االتفـاق النـووي يخـدم
مصلحتهـا الجيوسياسـية ،كمـا تشـير بعـض التقديـرات إلـى احتماليـة التوصـل إلى اتفاق نـووي قبل
انتخابـات التجديـد النصفـي للواليـات المتحـدة ،المقـرر إجراؤهـا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل.
مـن جهـة إيـران؛ مـازال التوصـل التفـاق هـو الخيـار المفضـل جيوسياسـيا ،حيـث تبـرز أولويـة
المفـاوض اإليرانـي فـي رفـع العقوبـات ،كما تعمل حكومة “رئيسـي” في الوقـت ذاته على تحييد
تأثيـر العقوبـات فـي حالـة سـيناريو عـدم وجود صفقة ،وهـي تعتزم القيام بذلـك من خالل تكثيف
إنتاجهـا الصناعـي وصادراتهـا ،ال سـيما مـع الصيـن وروسـيا ،لكـن مـن دون اتفـاق سـتظل قـدرة
طهـران علـى تهميـش أثـر العقوبـات محـدودة ،خاصـة وأنـه في حال انهيـار المحادثات سـيكون من
المرجـح أن تتبنـى أوروبـا ،وليـس الواليـات المتحـدة فقـط ،موقفـا أكثـر حزمـا تجـاه طهـران.
أظهر “بايدن” استعداده للتنازل عن حوالي ثلثي عقوبات الرئيس السابق “ترامب” ،مع اإلبقاء
علـى تلـك التـي تتعلـق بالجوانـب غيـر النووية لسـلوك إيران ،فـي المقابل تريد إيـران أن ترفع الواليات
المتحـدة جميـع العقوبـات بشـكل يمكـن التحقـق منـه أو ًال ،وتطالـب بضمانـات بأن الواليـات المتحدة
لـن تتـرك خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة مـرة أخـرى ،ليـس مـن المؤكـد أن طهـران ستتمسـك بـكل
مطالبهـا الراهنـة؛ حيـث تشـير بعـض التقديـرات إلـى أن إيـران تماطـل حتـى موسـم الشـتاء الـذي
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تراهـن أنـه سـيعطيها ميـزة إضافيـة مـن خالل زيـادة الطلب علـى صادراتها النفطية كبديل أساسـي
للصـادرات الروسـية ،ومـع ذلـك؛ فـإن مـن المهـم اسـتحضار السـيناريو اآلخـر الـذي قـد ُيفضى لفشـل
المفاوضـات بالنظـر لزيـادة وتيـرة التوتـرات بيـن إيـران والغرب.
فـي األثنـاء ،تعمـل إيـران علـى تعميـق عالقتهـا مـع الصيـن ،وقـد كشـفت زيـارة وزيـر الدفـاع
الصينـي إلـى إيـران قبـل أسـابيع ،حجـم االهتمـام المشـترك لتعزيـز التعـاون العسـكري ،حيـث تركّ ـز
العالقـات العسـكرية المتناميـة علـى بنـاء قواسـم مشـتركة متزايـدة بيـن القوات المسـلحة ،في ظل
مشـاركة الطرفيـن بصـورة متناميـة فـي عدد من التدريبات البحرية المشـتركة فـي المحيط الهندي
وخليـج ُعمـان .فبينمـا كانـت إيـران متحفظة تاريخي ًا بشـأن االنفتاح على التحالفات العسـكرية ،وصف
الرئيـس اإليرانـي “رئيسـي” العالقـات العسـكرية اإليرانيـة مـع الصيـن بأنهـا “اسـتراتيجية” بطبيعتها،
ً
رسـميا لتعزيز العالقات
هيكاًل
مؤخـرا إلـى منظمة “شـنغهاي” للتعاون ،يوفر
كمـا أن انضمـام إيـران
ً
ً
بيـن الطرفين.
تنظـر بكيـن إلـى معارضـة طهـران للواليـات المتحـدة علـى أنهـا تزيـد مـن نفـوذ الصيـن عالميـا،
كما أن سياسـة النظام اإليراني في الشـرق األوسـط تعقد جهود الواليات المتحدة لتحويل تركيزها
إلـى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ،ومـن جانبهـا؛ تنظـر إيـران إلـى الصيـن باعتبارهـا شـريانا
دبلوماسـيا ضـد ضغـوط الواليـات المتحـدة،
وداعمـا
اقتصاديـا مهمـا -كأكبـر شـريك اقتصـادي-
ً
ً
عامـا كأحـدث مؤشـر على انتقال
ففـي مـارس/أذار ،2021
 ،2021وقـع الجانبـان اتفاقيـة تعـاون مدتهـا ً 25
العالقـات لمسـتوى الشـراكة االسـتراتيجية.
وعلـى الرغـم مـن التناقضـات ،يبـدو أن تداعيـات حـرب أوكرانيـا تدفـع العالقـات اإليرانيـة الروسـية
إلـى مزيـد مـن المصالـح المشـتركة ،حيـث اسـتقبلت طهـران الرئيس الروسـي “فالديميـر بوتين” في
أول زيـارة لـه خـارج البلاد منـذ بـدء الحـرب ،وناقـش الجانبـان تطويـر آليـات التجـارة بالعملات المحليـة
لتجنـب العقوبـات األمريكيـة التـي تسـتهدف البلديـن ،وليـس مـن الواضـح بعـد إلـى أي مـدى قـد
تتطـور العالقـات الثنائيـةّ ،
لكـن عـداء البلديـن للواليـات المتحـدة سـيزيد مـن مجـاالت التعـاون فـي
المـدى المنظـور بينهمـا.
إقليميـ ًا ،تواجـه إيـران تحديـات ومنافسـة محتدمـة مـع عـدة أطـراف ،حيـث يتمثـل التحـدي
األساسـي فـي تنامـي العالقـات اإلسـرائيلية فـي اإلقليـم علـى وقـع “اتفاقيـات أبراهـام” مـع دول
خليجيـة وعربيـة ،وإعـادة اسـتئناف العالقـات مـع تركيـا ،باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فـإن مسـألة “التهديـد
اإليرانـي” أصبحـت تشـكل أساسـا إقليميـا لـدى بعـض الـدول للعمـل المشـترك مـن أجـل تقويـض أو
موازنـة نفـوذ إيـران ،وهـو مـا يظهـر فـي التنسـيق الخليجـي الغربـي فـي لبنـان ،وفـي العـراق،
باإلضافـة للضغـوط التـي تمارسـها مصـر علـى سـوريا التخـاذ خطـوات واضحـة تجـاه إعـادة تعريـف
عالقـات دمشـق مـع إيـران كشـرط للعـودة للجامعـة العربيـة.
فـي ذات الوقـت؛ يشـتد التنافـس التركـي اإليرانـي طويـل األمـد ،حيـث تفـرض تعـدد سـاحات
االشـتباك بيـن الطرفيـن اختبـارا صعبـا عليهمـا خلال الفتـرة المقبلـة ،فـي ظـل المصالـح األمنيـة
واالقتصاديـة المشـتركة ،وال يقتصـر األمـر علـى مخـاوف طهران تجاه اتسـاع نفوذ تركيا في شـمال
سـوريا وحـول مدينـة حلـبّ ،
لكـن تصاعـد التنافـس فـي العـراق بـات الفتـا خلال األشـهر الماضيـة،
والـذي مـن المتوقـع أن يسـتمر ،حيـث ثمـة مؤشـرات علـى اسـتهداف إيـران لمشـاريع الغـاز التي قد
تمـر عبـر كردسـتان نحـو تركيـا ،باإلضافـة لجهود المجموعات العراقية المسـلحة المواليـة إليران التي
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تعمـل علـى الحـد مـن تصاعـد النفـوذ التركـي فـي العـراق بشـكل عـام.
فـي نفـس الوقـت؛ وبينمـا يعمـل الدبلوماسـيون اإليرانيـون ومسـؤولو االسـتخبارات علـى فتـح
حـوارات مـع عـدد مـن األطـراف فـي المنطقـة منهـا مصـر واألردن؛ فـإن العالقـات اإليرانيـة الخليجيـة
تتجه نحو مزيد من الهدوء ،وبينما تحافظ العالقات مع سلطنة عمان ودولة قطر على حيويتها،
فـإن اإلمـارات تبـدو حاسـمة فـي خيـار احتـواء التوتـر مـع إيـران وتفعيل قنـوات الدبلوماسـية ،وتعزيز
العالقـات التجاريـة ،وال يـزال رئيـس الـوزراء العراقـي يتحـرك علـى خـط الريـاض -طهـران ،حيث يواصل
عملـه السـتمرار المحادثـات السـعودية – اإليرانيـة ،فـي ظـل إمكانيـة رفـع مسـتوى التمثيـل بيـن
البلديـن ،وإن كان هـذا المسـار يتوقـع أن يظـل بطيئـا ،وقـد يؤدي التوصل التفاق نووي إلى تسـريع
هـذه الخطوات.
تشـهد العالقـة مـع الكويـت مرحلـة مـن تراجـع الثقـة؛ حيـث تنظـر قيـادة الكويـت الحاليـة لتنامي
القـدرات العسـكرية اإليرانيـة خاصـة الطائـرات بـدون طيـار والصواريـخ الباليسـتية كتهديـد يجعـل مـن
تعزيـز دفاعـات البلاد أولويـة عسـكرية ،كمـا أن الكشـف عـن خاليـا تابعـة لحـزب اهلل فـي البلاد قد أثار
حفيظـة قيـادة البلاد وعـزز الشـكوك تجـاه االسـتهداف اإليرانـي للبيئـة الداخليـة ،ومـع هـذا ،ال تـزال
الكويـت تنتهـج سياسـة تعتمـد علـى القنوات الدبلوماسـية ،وتجنب التصعيد اإلعالمي والسياسـي.

الحالة االقتصادية
تتمتـع إيـران باقتصـاد أكثـر تنو ًعـا مـن معظـم منتجـي النفـط اإلقليمييـن اآلخرين ،لكنهـا تعتمد
علـى النفـط والغـاز فـي جـزء كبير مـن إيراداتها المالية ،في حين أن طبيعـة بيئة األعمال المعقدة،
والمخاطـر المتعلقـة بالعقوبـات األمريكيـة والقطـاع المصرفـي الضعيـف ،كلهـا عوامـل تحول دون
دخـول المسـتثمرين األجانـب بقـوة إلى االقتصـاد اإليراني.
تشـير التقديـرات الغربيـة إلـى أن االقتصـاد اإليرانـي سـيعاني خالل الفترة المقبلـة ما لم يتم رفع
العقوبـات فـي ظـل ارتفـاع معـدالت التضخـم ،وضيـق التمويـل العـام ،وارتفـاع معـدالت البطالـة،
وتقييـد الوصـول إلـى العملات األجنبيـة ،واالسـتثمار األجنبي المحـدود للغاية.
 ،2021خلال فتـرة المفاوضـات حـول
ارتفـع إنتـاج النفـط الخـام اإليرانـي بنسـبة  20٪فـي عـام ،2021
ً
وفقـا لبيانـات أوبـك ،كمـا تشـير تقديـرات أخـرى إلـى نسـب أكثـر مـن ذلـك
العـودة لالتفـاق النـووي،
بكثيـر عقـب الحـرب األوكرانيـة ،تغـض إدارة “بايـدن” الطـرف عنهـا ،ومـن المؤكـد أن إنتـاج النفـط
اإليرانـي سـيحقق صعـود ًا ملحوظـا حال جرى التوصـل التفاق نووي ،مما يغذي النمو االقتصادي.
تتوقـع  IHS Markitأن يرتفـع نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي إليـران إلـى  5.9٪فـي
 ،2023حيـث تسـتفيد القطاعات غيـر النفطية
السـنة الماليـة  2022وإلـى  9.0٪فـي السـنة الماليـة ،2023
أيضـا مـن التطـورات السياسـية فـي حـال أخـذت منحـى إيجابيـا ،حيـث ستسـمح السـيولة اإلضافيـة
ً
إضافيـا للنمـو االقتصـادي الحقيقـي.
المتوفـرة بتوسـيع اإلنفـاق الحكومـي ،ممـا سـيوفر حافـزًا
ً
وفـي حـال تحسـنت الظـروف الجيوسياسـية سـينعكس ذلـك بصـورة إيجابيـة علـى العملـة

المحليـة ،بمـا يـؤدي إلـى ارتفـاع جزئـي فـي قيمـة الريـال علـى المـدى القريـب ،وهـو مـا يمهـد
الطريق لتخفيف جزئي من ضغوط أسـعار المسـتهلكين ،وإن كان يقابلها ارتفاع في أسـعار السـلع
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العالميـة بسـبب الحـرب الروسـية األوكرانيـة ،كمـا سـيؤدي االرتفـاع المحـدود المتوقـع لقيمـة الريـال
إلـى تخفيـف الضغـط علـى أسـعار المسـتهلك ،مـع توقـع انخفـاض متوسـط التضخـم السـنوي مـن
 ،2022وإلـى  13.2٪فـي .2023
 43.4٪فـي  2021إلـى  28.9٪فـي ،2022
فـي المقابـل ،تتوقـع “وحـدة معلومـات إيكونوميسـت” ،التـي ترجـح عـدم التوصـل إلـى اتفاق
خلال فتـرة “بايـدن” الرئاسـية المتبقيـة ،أن يرتفـع نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بشـكل
توقعهـا
 ،2.7٪فـي السـنة الماليـة ،2022/23
طفيـف فقـط ،إلـى ،2.7٪
 ،2022/23بخلاف النسـبة التـي جـرى ّ
سـابق ًا بحـدود .6.9٪

البيئة األمنية
نظـرا إلعطـاء إدارة “بايـدن” األولويـة
علـى الرغـم مـن انحسـار مخاطـر الحـرب اإلقليميـة
ً
للدبلوماسـية ،وتجنـب األطـراف اإلقليميـة هـذا الخيـار ،ال تـزال هناك مسـارات يمكـن أن تؤدي الندالع
صـراع عنيـف فـي المنطقـة ،لكـن فـرص هذه المسـارات ال تزال غيـر مرتفعة بالنظر السـتمرار جوالت
المفاوضـات حـول الملـف النـووي.
من المرجح أيضا أن تسـتمر المواجهات بين إيران و”إسـرائيل” من خالل العمليات المتبادلة دون
عتبـة الحـرب ،لكـن هـذا النـوع مـن المواجهـة قـد ينتقـل لالشـتباك المباشـر فـي حـال طـرأ خلـل علـى
قواعـد االشـتباك أو سـوء تقديـر موقـف مـن أي مـن الطرفيـن ،كذلـك تشـير العمليـات خلال األشـهر
األخيـرة إلـى أن “إسـرائيل” باتـت أكثـر جـرأة فـي اسـتهداف الداخـل اإليرانـي مباشـرة ،حيـث تجـاوزت
الهجمـات اإلسـرائيلية البرنامـج النـووي لتطـال ترسـانة إيـران المتناميـة مـن الطائـرات بـدون طيـار،
فضلا عـن علمـاء وضبـاط بارزيـن فـي الحـرس الثـوري.
ليس من المفاجئ أن تنظر إيران إلى “اتفاقيات أبراهام” كتهديد كونه يجلب النفوذ اإلسرائيلي
لـدى جيـران إيـران الجنوبييـن المباشـرين ،حيـث أظهـرت إيـران قلقهـا ألول مـرة فـي أغسـطس/آب
 ،2020حيـث أصـدرت تحذيـرات مباشـرة إلـى اإلمـارات ،لكـن بعـد أقـل مـن عامين ،توسـعت العالقات
،2020
الخليجيـة مـع “إسـرائيل” لتشـمل المجاليـن العسـكري واألمنـي ،خاصـة فـي البحريـن التـي باتـت
تسـتضيف بصـورة دائمـة ضابـط اتصـال بحـري إسـرائيلي ،كمـا يشـارك ضبـاط مـن أجهـزة األمـن
اإلسـرائيلية فـي تدريـب ضبـاط مخابراتهـا ضمـن توجيهـات ملكيـة بإعـادة هيكلـة أجهـزة األمـن
البحرينيـة وسـرعة االنفتـاح علـى التكنولوجيـا األمنيـة اإلسـرائيلية.
ويجـرى العمـل إقليميـ ًا علـى تشـكيل ترتيبات أمنية واسـتخبارية تجمع بعض دول المنطقة مع
“إسـرائيل” فـي منظومـات عمـل مشـتركة ترعاهـا اإلدارة األمريكيـة بصـورة مباشـرة ،فـي خطـوات
تسـتهدف محاصـرة النشـاط اإليرانـي فـي المنطقـةّ ،
لكـن فـرص هـذه التحالفـات مـا زالـت محدودة،
وعلـى األرجـح سـتقتصر علـى ترتيبـات ثنائيـة -وليـس تحالفـا إقليميـا بالمعنـى المقصـود -تجتـذب
بعـض الـدول العربيـة المسـتهدفة ،وسـتظل فـي إطـار بنـاء منظومة دفـاع جوي مشـتركة ،وربط
آليـات اإلنـذار المبكـر بيـن هـذه الـدولّ ،
لكنهـا أبعـد مـن أن تتحـول لتحالـف عسـكري علـى غـرار “ناتـو
إقليمي”.
فـي المقابـل؛ وعلـى الرغـم مـن الضغـوط االقتصاديـة الداخليـة ،ال يبـدو أن إيـران سـتتوانى
فـي مواجهـة التحالفـات األمنيـة ،الرسـمية أو غيـر الرسـم ،بيـن دول عربيـة و”إسـرائيل”؛ حيث تشـير
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عمليـات إيـران األخيـرة فـي أربيـل ،وتزايـد أنشـطتها فـي سـوريا ،وتنامـي قـدرات الحوثييـن فـي
اليمـن ،فضلا عـن المجموعـات المسـلحة المواليـة فـي العـراق ،إلـى أنهـا تعمـل فـي المقابـل علـى
خلـق جبهـة إقليميـة مضـادة.
فـي الداخـل؛ تقـوم أذرع االسـتخبارات واألمـن الداخلـي فـي الحـرس الثـوري اإليرانـي بسلسـلة
تغييـرات قياديـة رئيسـية ،مـع تعيينـات جديـدة فـي مناصـب عليـا ،لتـدارك الخلـل الـذي لحـق بصورة
البلاد عقـب الضربـات اإلسـرائيلية ،ففـي  23يونيو/حزيـرانُ ،أقيـل “حسـين طائـب” مـن منصبـه
 ،2009وعيـن العميـد
كرئيـس جهـاز اسـتخبارات الحـرس الثـوري اإليرانـي منـذ تأسيسـه فـي عـام ،2009
المتـدرج في التراتبيات
محمـد كاظمـي ،خلفـا له ،وكما أشـرنا سـابقا ،فـإن تعيين “كاظمي” ،وهو
ّ
العسـكرية االسـتخباراتية ،يعتبـر تمهيـد ًا إلعـادة تنظيـم جهـاز االسـتخبارات األضخـم فـي إيـران بعـد
الضربـات التـي تلقتهـا البلاد اسـتخباراتي ًا وأمنيـ ًا.
كذلـك؛ وبعـد يوميـن مـن عـزل “طائـب” ،قـام قائـد الحـرس الثـوري اللـواء “حسـين سلامي”
باسـتبدال “إبراهيـم جبـاري” ،قائـد فيلـق ولـي األمـر فـي الحـرس الثـوري اإليرانـي ،وهـو الجهـة
المكلفـة بتوفيـر الحمايـة واألمـن للمرشـد األعلـى وأسـرته وموظفـي مكتبـه ،كمـا كشـفت جريـدة
“نيويـورك تايمـز” ،فـي  29مـن حزيـران /يونيـو الماضـي ،عـن اعتقـال الجنـرال “علـي نصيـري” مـن
وحـدة حمايـة الحـرس الثـوري ،بتهمـة التجسـس لصالـح “إسـرائيل” ،وذلـك بعد شـهرين مـن اعتقال
عشـرات مـن موظفـي برنامـج تطويـر الصواريخ ،لالشـتباه في تسـريبهم معلومات عسـكرية سـرية
بمـا فـي ذلـك مخططـات تصميـم الصواريـخ إلـى حكومـة االحتلال.
مـن جهـة أخـرى؛ مـن المتوقـع أن تواصـل “إسـرائيل” عملهـا فـي عرقلـة النشـاط العسـكري
اإليرانـي فـي سـوريا مـن خلال الضربـات الجويـة العسـكرية الموجهـة ،بينمـا توسـع إيـران وجودهـا
جنـوب البلاد ،حيـث سـتؤدي الضربـات الجويـة اإلسـرائيلية إلـى مزيـد مـن التوتـرات مـع إيـران و”حـزب
اهلل” ،ومـع ذلـك سـتعمل إيـران علـى تجنـب الدخـول فـي تصعيـد عسـكري واسـع.
حقيقيا لسـلطة الدولة ،حيث
تهديدا
داخليـا؛ ال تشـكل الجماعـات المسـلحة االنفصاليـة فـي إيران
ً
ً
تفتقـر للقـدرة علـى تقويـض قـوات األمـن فـي المقاطعـات التـي تعمـل فيهـا ،ال سـيما كرمانشـاه
وخوزسـتان وكردسـتان وسيسـتان وبلوشسـتان وأذربيجـان الغربيـة ،ومـع ذلـك؛ ستسـتمر احتمـاالت
الهجمـات منخفضـة القـدرة التـي تسـتهدف قـوات األمـن ومسـؤولين بالحكومـة وأصـول الطاقـة،
مرجحـة فـي هـذه المقاطعـات ،ومـن غيـر المرجـح أن تـؤدي أي مسـاعدة خارجيـة ،علـى سـبيل
المثـال مـن السـعودية أو “إسـرائيل” ،إلـى تحسـين القـدرات العسـكرية لهـذه الجماعـات.
مـن جهتهـا؛ سـتواصل جماعـة “مجاهـدي خلـق” هجماتهـا الميدانيـة والسـيبرانية داخـل إيـران،
ً
فضاًل عن اختراق الشـبكة
فقـد تبنـت الجماعـة فـي أيـار /مايـو الماضـي اختراق  5138كاميـرا مراقبة،
اإللكترونيـة الداخليـة التابعـة لبلديـة طهـران ،وفـي تمـوز /يوليـو ،تبنـت تفجيـر عبوتيـن ناسـفتين
فـي قاعـدة “مالـك األشـتر” التابعـة لقـوات التعبئة الشـعبية “الباسـيج” شـرقي طهـران ،ومع هذا؛
تهديـدا جديـا للنظـام اإليرانـي بقـدر مـا تشـكل أحـد التحديـات األمنيـة
فـإن الجماعـة مـا زالـت ال تمثـل
ً
التـي تتطلـب الـردع بعمليـات مضـادة ،وهـو مـا يمكـن اإلشـارة إليـه مـن خلال إعلان “مجاهـدي
خلـق” تأجيـل مؤتمـر “التجمـع العالمـي إليـران الحـرة” ،الـذي كان سـيعقد فـي مدينـة “دوريـس”
بألبانيـا يومـي  24 - 23تمـوز /يوليـو الجـاري ،وذلـك بعـد “رصـد تهديـدات أمنيـة” ،وتحذير أطلقته
السـفارة األمريكيـة باحتمـال تعـرض المؤتمـر لعمـل تخريبـي.
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الوضع االجتماعي
أدت سـنوات مـن النمـو االقتصـادي الضعيـف ،والضغـوط التضخميـة الكبيـرة ،وضعـف األجـور
وزيـادة البطالـة إلـى تفاقـم شـعور بخيبـة األمـل مـن النظام السياسـي في أوسـاط شـعبية إيرانية،
وهـو مـا ظهـر فـي خـروج مظاهـرات في فترات متقطعة ضد النظام السياسـي فـي إيران ،خاصة
..2019
 ،2017ونوفمبـر 2019
فـي أواخـر عـام ،2017
مـن المرجـح أن تتكـرر االحتجاجـات المناهضـة للحكومـة بشـكل متقطـع ،مدفوعـة بمطالـب
اقتصاديـة ،مـن قبـل محـدودي الدخـل والطبقـة العاملـة ،خاصـة وأن البيانـات الرسـمية تؤكـد أن
البلاد ال تـزال عالقـة فـي أزمـة العمالـة؛ حيـث بلـغ معـدل البطالـة الرئيسـي  -إجمالـي العاطليـن عـن
عاما فأكثـر  8.9٪ -بداية
العمـل كنسـبة مـن السـكان النشـطين اقتصاديـا ،والذيـن تبلـغ أعمارهـم ً 15
العـام الجـاري.
وفـي وقـت أدى الجفـاف الشـديد وانخفـاض هطـول األمطـار بشـكل كبيـر فـي عـام  2021إلـى
انـدالع احتجاجـات ومظاهـرات بشـأن نـدرة الميـاه فـي محافظـة أصفهـان بوسـط إيـران ،حـددت
الحكومـة نـدرة الميـاه ونقصهـا علـى أنـه خطـر كبيـر علـى االسـتقرار االجتماعـي المحلـي ومحـرك
محتمـل للتوتـر أو الصـراع فـي المسـتقبل ،رد ًا علـى ذلـك؛ اقترحـت الحكومـة بنـاء  45سـد ًا واالنتهـاء
 ،2025وهـذه األخيـرة جاريـة بالفعـل وتتضمـن
مـن الخطـة الوطنيـة لنقـل الميـاه بحلـول عـام ،2025
متزايـدا مـن محطـات تحليـة الميـاه التـي سـتغذي أربعـة خطـوط رئيسـية إلمـداد الميـاه فـي
عـد ًدا
ً
المشـروع.
علـى الرغـم مـن أن الهـوة بيـن نظـام الثـورة وشـرائح مـن الشـعب اإليرانـي آخـذة فـي االتسـاع
 ،2009فـإن مـن غيـر المرجـح أن يتعـرض بقـاء النظـام السياسـي فـي إيـران للخطـر
منـذ مظاهـرات ،2009
نظـرا لقـدرة النظـام وخبرتـه فـي التعامـل مـع هـذه االحتجاجـات ،وافتقـار
فـي المـدى القريـب؛
ً
هـذه التحـركات الشـعبية إلـى قيـادة سياسـية ذات ثقـل ،تتمتـع بالمصداقيـة الكافية لـدى الجماهير
اإليرانيـة علـى المسـتوى الوطنـي ،واألهـم مـن ذلـك ،لوجـود قاعـدة صلبـة لنظـام إيـران السياسـي
تمكنـه مـن االحتفـاظ بـوالء شـريحة مـن الشـارع اإليرانـي فـي ظـل توسـيع االعتمـاد علـى الدعايـة
األيديولوجيـة واالهتمـام بالتعبئـة الفكريـة والثقافيـة.
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