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 ا فس ة ركاالقتصاااااير اييرااس هميسااااامس وهرالث ة اااااتوة االقا اادابل ا وااعيدل ا ضس ضعد بايرا فر  ااعقوضي  اأ د  ق  ف  

ةب عي  اانفط اييرااس، کمي ب اار  ااعملا اييراا ا، اارييل، ثللس  ي. وااحدد  هدديج   2018 آب/االيةن ةن أغ اا  

اامدی اامنظود. ضدأ  كذاك ةولا اساااتجواضي  اوءدام  ااامل   ق متهي فس ضضاااعا أ اااهر وهبدو ضع دا ان االساااتقراد فس

ر  هذه ل ااوضث االقتصيري وةولا ااغالم وضعف برادهس فس ةوالها ااتحدي. اقد أث  دوحياس ض بب هره  ح ن اارئ   

ةن رفث الى لزم ةهم ةن ةؤ اارا  االقتصااير اييرااس. ودغم اافرج ااجياب ا ااتس هبهس ضهي ااعقوضي   ياات ودا  ساالب  

اتيج وءييرا فس اا ااا يحا األنب ا، بال أاس ةن اامتوقث أز يزرار هبث ر ااعقوضي  اا ااالبس ةث فر  اارءةا اأكلر اعجلا اي

هي فس ااعية  ةن  أي  ،ي فس ااجزم اأول   أة رك. ضذاك يتحقق اام لوب 2018لياس ااهشاااااارين اوفمبر/صااااااراةا ةن

اساااتهداال االقتصاااير اييرااس ضغ ا ااضاااغط الى لهراز وحملهي الى ااقبول ض روحي  وا ااان ن ايقل م ا. هحيول هذه 

أي ةدی وك ف ا هبث ر ااضااغط االقتصاايري الج ساا يسااا  ،ي   أة ركااودقا ه اال ط ااضااوم الج ااجزم االياس ةن اام لوب 

يقل مس" أم سترفث ةن ة توة ااتحدي؟ وک ف هؤثر س يسا هراةب بيراز ايقل م ا. فهل ستترالث لهراز ان "سلوكهي ا

 الى هوالد وافوذ بيراز فس سيحي  كياعراق وسوديي؟

 

 

شل    ةعودة العقوبات الم 

يد   فيق اانوويام  اذي لمث أول ةرا ةنذ أدضعا اقور ،م االه ضإيراز ،ا قد اقض اارئ    ؛ااواليي  اامتحدا  اد ف هراةب رواي

ان أسااابيب هذا ايلرام، فإز ااواقث ااميثل أةيم  ا ا الى بيراز. وضع د  ة ركضس. كمي أاير فر  ااعقوضي  اأااتزام وا ااان ن 

بل وا ااان ن يضااايه س ضاااغط وهذةر رابلس ةن ااوضاااث االقتصااايري ةن ق   اةتصاااياد   ي: ضاااغ   احموةا دوحياس يبقى واحد  

 آب/ضدأ  اأواى فس االيةن ةن أغ ااا   :راز فس حزةت ن ا الى بية ركولدوة االهفيق اانووي. أاير هراةب ااعقوضي  اأ

أي ضعدهي ضلالثا أ اااااهر. وهعياس لهراز ةن سااااا مواول ا  هشااااارين االياس،/وساااااتل هي االيا ا فس ااراضث ةن اوفمبر ،2018

كبذ ه ح ؛ااتس ه بق وهواءي ااعقوضي  ذاههيااعقوضي   اارسية ل ااعيصا ةن ق يع اقتصيري آلبر ضغ ا ااحفيظ الى ق متهي  ر  

  .أةيم هرالث ق ما ااعملا ااولن ا

 م )رويترز(جنود من الحرس الثوري يشاركون في تشييع جنازة الجنرال حسين همداني الذي قتل في سوريا، وكان هندس ملف التدخل اإليراني لحماية النظا
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 ا هلك اا اا مواول ا ض اا يسااي  هضاارب ةحيود االقتصااير اييرااس. ه ااتهدال ااحزةا اأواى ةن ة ركوهؤلج ااعقوضي  اأ

مهي ق ث غ يد اا  يدا  ضييضيفا ال يئرا  اامدا ا وق ث ااذهب واامعيرز االم نا و راوااعقوضي  هعيلس بيراز ضيادوالد، 

وست تهدال ااحزةا االيا ا صيردا  بيراز ةن اانفط وااصنياي  اابتروك ميويا. باهي "حرب اقتصيريا" هريد  .(1) غ يدهي

قوضي  وض نمي ا ااااااج  برادا أوضيةي ااع .(2) ةن بالاهي وا اااااان ن فر  ة يابهي الى لهراز وفق ايئب اارئ   اييرااس

ا ل  شاااااا فس الى اجلا ةن أةرهي.  فبحلول ااراضث ةن ل  ض ريقا ةتددلا، هبدو برادا ب   (crippling sanctions) اام 

ساااتفر  وا ااان ن أقصاااى ةي کيا  ساااتفرضاااس ايرادا اا ااايضقا احمل بيراز الى قبواهي  ،2018لياس اااوفمبر/هشااارين 

  .ااتفيو 

 

 عودة "الزخم الثوري"

ص افتقيد ااعقوضي  وال يقل    .(3)م اااااابوقا الى ةدی ااتيدي "اا ا الى هرک ث لهراز ضعقوضيههي "غ ر ة ركهراهن ايرادا اأ

   اا اااا يسااااا اامعيريا ييراز الج فرضاااا ا ة ااااتعلصااااا ةن االهفيق ا ةن ةفعواهي. وقد ض ن  ااجديدا يليد ورام روا  ن كل ر  

ينق اام اييراا وز ض ن اآلبذين ضهذه اافرضاا ا واامعيدضاا ن اهي، وهم اانووي هقول ضترالث لهراز أةيم ااضااغول. هذا ض نمي 

فز اامحاتوق ث لهراز االهفيق. هممن أهم ا  يدئ  اا    ااأغلب ا، ااذين يعتبروز ادول وا اان ن ان ساا يسااا هغ  ر اانظيم ةحفز  

ح  اورههي ال يواا. ، ي رل  اسااتشااراال اام ااتقبل. فإز کيا  لهراز ضيافعل هتفيو  هح  ااضااغط اام اايادا الىاارئ  ااس فس 

  .ةفيوضي  لديدا اأةي بز کيز ذاك ات جا ادول أوضيةي ان س يسا هغ  ر اانظيم، يموز ةن غ ر اامرلح بو  بيراز أي

 

اي بلميع اانعب ااحيكما فس لهراز الج دفض ااتفيو  ةث هراةب أبذ   ودغم صااااااعوضا هرل ح أي ةن اافرضاااااا ت ن، فإز  

، 2015باج هوق ث االهفيق اانووي فس  يي. وکمي أری ايلميع سيضق  ميال  ااموالها أكلر هرل ح  الى ةحمل ااجد، ستبدو احت

 ا. أضف باج ذاك ا ق اامر د اأالى ضياملما اانهيئ ا: ة ركي الج ضرودا دفض ايةالما  اأيبدو ايلميع ذاهس ةتميسم  

ودرر دئ   ااجمهوديا ووءير  .(4)"(برادا هراةب (ااواليي  اامتحدا، فإاني ان افيو  هذه ايرادا ي"حتج او فيوضني يوة  

أيد هذا اامنحج اند  ، قدقيسااام سااال مياس ،اامضاااموز ضعبيدا  ةعتلفا. وکيز قيئد ف لق ااقد  بيدل تس ودئ   اابراميز ذا   

ايلميع ات جا هع  ر هراةب بيراز ض ن ااترالث أةيم ااشاارول  وکيز .(5) اانم اايهبي ده ههديد دوحياس ااواليي  اامتحدا ةن 

    . ا أو ةوالها ااعقوضي ة ركاأ

 

ييبدو   ا. هذا ةي يقواس ةنتقدو ساااااا يسااااااا ااحموةا ة ركأز ايلميع وااع ب ااراياا ان هوقف ةفعول ااعقوضي  اأ واضااااااح 

ييراز بذ يرولوز ةن هذا اابيب اضرودا ااتفيو  ةث هراةب ضل ويری ضعضهم فس ذا  ااتفيو  ةصلحا  ؛(6)اييراا ا 

 ا. يرر اافريق ة ركضاااارودا االامفيم الدابل االضتعير ان ااضااااغول اأ كيروج ضعض ةن أصااااحيب هذا اامنحج کذا .(7)

ضعضاااهم باج ااقول ضبز وا ااان ن ه اااتهدال بيراز ضل ويذهب  ،االياس ضبز هراةب ان يرضاااى بال ضتجريد بيراز ةن اساااتقالاهي

ضبز  ، فإز ااتحدي هو ااع يد اييرااس أةال  يوأز ااقراد ض د اامجمواا االيا ا حيا    .(8)ايسااااااالة ا ووحدههي ال ااجمهوديا 

ةل وز ضرة ل تصدير بيراز ضضواد أودوضي  ض ن وا ن ن وضيقس  ركيم االهفيق اانووي ااذي أهج ةلال   ااعالال   ي  عف لهراز  

ويری أصاااااحيب هذا االهجيه ضااااارودا ءييرا لهراز اشااااايلهي ايقل مس اامنيکف اوا ااااان ن  .(9)أراج کحد    يةن اانفط يوة   

 .س برء ااولس اآلبر "المقيوةا وااتحدي" فس ةلفي  ااشرق اأوسط كاذا ؛ارراهي
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 محورية الشرق األوسط

واسااتقراد ااشاارق اأوسااط وهبحب ان ساابل احمل لهراز الى هغ  ر ض نمي هعتبر وا اان ن ساا يسااا بيراز ةزازاا أةن 

ساااالوكهي، هرة لهراز فس اشاااايلهي ايقل مس ضاااارودا أةنهي ااقوةس وبضاااايفا أةن اامن قا، کمي هنظر الشاااارق اأوسااااط 

 ااااااعيدا   فقد لری همراد ؛ ا. وثما ااتقيرا  رابل ا هالحق هذه اارؤياة ركضياتبيده ااح ز اأةلل اموالها ااضااااااغول اأ

. وض نمي يرفض اامتظيهروز 2018يوا و/هموء فس آبرهي كيز  ا مظيهرادر ةن ااةنيوئا ا اااا يسااااا لهراز ايقل م ا فس 

بز ق  اا  ضبادام بيراز وأز ااذور  هم ضبز هلك االسااتلميدا  ا  اا  کب را أصااال  واسااتلميدا  لهراز ايقل م ا، يرر ةعيدضاا

بذ يری اابعض بةميا ا ؛ يااميا ا. ويتمرد ذاك ااعالال الج اام اااتوة اانعبوان أةن بيراز ااقوةس أسااامج ةن ااح ااايضي  

ياتعيوز ايقل مس ةث وا اان ن. ض نمي هری اامجمواا االيا ا، وهس ضااحد ةن کلفا اا اا يسااا ايقل م ا ابر هقل ص االاتزاةي  و

اأةن ااقوةس ييراز، وه اااااتدل ضيالهفيق صااااايحبا ااقراد، أز ااولفا واالاتزاةي  ايقل م ا ضاااااروديا اررع ااتهديدا  الج 

  .ضيالهفيق ةث وا ن ن حول ايقل م ااتفيو  أةال   ةاانووي ارفض لدو

 

هي فس "ةحود اامقيوةا" م، فإز سااا يساااا بيراز ايقل م ا وحلفيي   وةث افترا  اساااتمراد ب يد ااموالها، وهو اامرلح دسااام

هي فس االاتفيال الج ااعقوضي  ئهي وأصااااااادقيئهراز الج حلفيساااااا ووايز ألزام ةن ةنظوةا "ااصاااااامور وااررع." هعول ل

بذ أسااعف ؛ ا فس حقبا أوضيةيهما فس ساانوا  ااعقوضي  اامشاال  ة. وثما هجرضا اامفروضااا الج ااتعيلس ضيارييل اييرااس أوال  

  .(10) ااصااااااعبالا فس ااحد ةن هبث ر ااعقوضي  ااميا ا وحصااااااواهي الى ااعم الهراز کل ر   -ضق يرا اودي ااميامس- ااعراق

فع يد ااموالها ي حتم ااعمل الج هفع ل کل اامنيفذ االاتفيال الج ااعقوضي   ؛ه مح لهراز ضوضااااااث ةشاااااايضس فس اراق اا وم

  .ااميا ا. ويبهس ااعراق فس اامقدةا هل س ضيقس اادول ااصديقا وااحل فا ا هراز

 

. ويت لب ذاك هفع ل يواأةنس الواليي  اامتحدا ثيا   وهعول لهراز الج افوذهي ايقل مس فس ةوالها ااتحدي ااع اااااامري 

هعمل لهراز الج ءييرا رقا وةدی صااااااواديعهي ازييرا ولبههي الج  ،ي. فدابل   يم    وبقل يوءييرا قوا ااررع اييراا ا رابل   

وااحزب  (11)سااوديي اءرار اسااتعرا  صااوادي  بيراز فس امل ي  ضااد "هنظ م اادواا" فس  ك، ا. اذاة ركااح اايضي  اأ

تياس فس  اديمقرالس اامررساااااا ةي بقل م     .(12) ااعراقا هي ااررا ا الج ف ،يأ هي وهرکز لهور ييه يد أواو حد تع د لهراز ه

"أاي  :ااواليي  اامتحدا فس حقبا ةي ضعد "هنظ م اادواا". وليم در ااجنرال قيساام ساال مياس الج ههديدا  اارئ   هراةب ضقواس

وساااااا ووز، کمي يبدو، "ةحود  .(13)ايقل م  ؤكد هرك ز لهراز لهورهي ااررا ا فس بصاااااامك، ف لق ااقد  بصااااااممم" ا

فس ب يد ااموالها. وس بهس ااررع اييرااس الى اأدلح ضيستنزاال ا مري وةنيكفا س يس ا کمي حدث  ياامقيوةا" ةحودي  

  .فس فترا  سيضقا

 

 تطويق التهديد في سوريا

يرااس ةن سااااوديي، يحدر کل ةن ةواءاا ااقوی بيلا. والى بالال اامتوقث ةن بروج برج اانظيم اا ااااودي ةن انق اازل

 ،همي س اامتصااياد ييراز ةصاا ر ااولور واادود اييرااس فس سااوديي. وفس ةوالها کلة ركفس اادابل اا ااودي وااعدام اأ

  .ان ج لهراز س يستس اامواءاا وااقوا ااررا ا يراام   يهری لهراز فس دوس ي  ريو  

 

الى ااتراب اا اااااودي. وضعد أز کيز هرك ز بيراز  ي   ي وهرک   أة رك اف اام ااااايد "هنظ م اادواا" حضاااااود  : بل  الموازنة أوًل 

ر ضعد ضااميز ضقيم اانظيم باج ةواءاا ااالاب ن وااهدال ةن حضااودهي فس اامرحلا اا اايضقا ااحفيظ الى اانظيم اا ااودي، هغ   
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ااتقل االسااااااتراه جس اييرااس ةن ااترك ز الى ااحرب ضااااااد هنظ مي   ،. ضذاك"اادوااهنظ م "اامؤثرين فس سااااااوديي ةي ضعد 

س ئجبها فتح ااشااايم "لفو" و"هنظ م اادواا" باج ةواءاا ااقوی ااتس يصاااعب الج و اا اااودي ةواءاتهي روز ةؤاءدا حلفيك

اادام اييرااس الج و اا ااودي  ك،أضااف باج ذا .(14)و ااركيئهي هي وااواليي  اامتحدا ئوالى دأسااهم بيراز: هرک ي وحلفي

فس ااتعلص ةن ااج وب اامتبق ا فس امق اأداضااااااس اام اااااا  ر ال هي، وهو لزم ةن امل ا اامواءاا ابر ااتعلص ةن 

  .اامعيدك االياويا

 

ضيان اابا اترك ي، هحيول لهراز ضمع ا ااشااريك ااروسااس ااتمي  لريق وسااط يعياج قلق أاقرا ويعور ضإراب باج ساا يرا اادواا 

حل، بال أز اأغلب ا ةن اسااااتراه ج س واعب اا اااا يسااااا ااهذا ةلل اا ااااوديا. ودغم ولور غ ر ساااابب التشاااام ك ضيحتميال  

ضياعورا المرضث اأول  يفقد قبل  هرک ي امل    ؛ااعيدل ا اييراا ا هبدو ةتفيئلا بءام ضراغميه ا أاقرا. واهذا ااتفيؤل أساااااابيب

 ،2018 أيلول/فس اا اااايضث ةن ساااابتمبر ،. وقد أه  قما لهرازل ا اآلسااااتياا ةلال  وةرالعا حلم بسااااقيل اانظيم ضدبواهي ام

اتوضاااااح ةدی لديا اادول اامشااااايدکا فس بيجير حل يراب دغم بالفيههي اابيريا العلن. وفس کل اأحوال سااااات اااااتمر امل ا 

  .ةواءاا هرک ي فس ااشميل اا ودي حتج ااتوصل ات ويا فس براب

 

هتبهب لهراز امرحلا  ا ضااد بيراز واهعيذهي ب وا  ادائ ا فس سااوديي وغ رهي، ة ركااتهديدا  اأ: ةث هزايد الردع ثانيًا

ياهيئس آبر  يضحد ذاهس، بال أاس يت ااام ضبهم ا أيضااا   يهم  ة افإز کيا  اورا سااا يرا اادواا اا اااوديا الى براب أةر   ةي ضعد براب.

ل اادواا ب  ر ال هي ةن ق  يرا براب ثنيئ ا ض ن اأداضااس اام اا    ضؤدا صااراع قبل ااحرکا ضيهجيه  اارق اافرا . ف اا علق اسااتع

کمي س رج صفوال  ركيم اآلستياا ويرکز اهتميةهم الى  رق اافرا  ضياتبيده  .ي"   أة ركاا وديا واأداضس "اامحتلا 

يد اامرري، هعلم لهراز أز هرک ي  هد ضددم اات هي  مية بيدهي قوا احتالل. والهت ضيات حدا  يي  والى ااواليي  اامت حد آبر اات

يفا اترك ي، هراهن لهراز ساااترحب ضهذا ااتحرك  اااري ا ااتوصااال احل يضااامن ااحد اأراى ةن ة يابهي فس براب. وضييضااا

الى أز هحويل ااترك ز ةن براب باج  اارق اافرا  ساا زيد ةن بةميا ي  ةوساامو فس اامنيودا أةيم وا اان ن واذاك سااترحب 

  .يضس دوس ي أيض  

 

يرااس حول ةدی اقالا ا ااوثوق ضياشريك بثما اقيش  ؟اون هل ضمقدود لهراز ااوثوق ضروس ي فس ظل ااضغول اامتصيادا

فهنيك ةن اا اا يساا  ن واامفمرين اييراا  ن ةن يبنوز الى ااواقث ااتيديعس القول ضبز دوساا ي سااتترك  ؛فس سااوديي ااروسااس

ال هي ةصاااياحهي ذاك. أةي اامجمواا االيا ا فتتملم ان أز     ل  ي أو أة     أة رك يلهراز هوالس ةصااا رهي بز هس واله  ضاااغ   

ييراز حتج اآلز. وهری هذه اامجمواا فس هعوين اارو  راييا ةصددهي  ااتزة  ضس ادوس ي ضوه ن ةعتلفا وام هنقض اهد  

 ه فس ساااوديي. ويبدو أز بيراز اارسااام ا أكلر ة ال  هيااواليي  اامتحدا وبسااارائ ل اضااارب ةتياا ااعالقا ض ن اادوات ن وةي أاجز

اامر ااااد اأالى يقول ضمتياا ااذي يركز ال س  (Shift to the East)  اااارق ي"الفئا االيا ا. کمي أز ب يب "ااتحول 

س ساا  ااتمر فس ة ركااعالقا ضروساا ي فياصاا ن. وااواضااح أز هعويل لهراز الى ااشااراکا ةث دوساا ي فس ةوالها ااتهديد اأ

  .اامرحلا اامقبلا

 

س فس ساااوديي اررع وا ااان ن ابر بثقياهي ضبابيم يبهس ضهي هرك ز ة ركضشاااول ايم، ه اااتعدم لهراز ااحضاااود ااع ااامري اأ

ضعد يوم الى ااولور  ييزرار هرك ز لهراز يوة   ،اآلسااتياا الى  اارق اافرا  ضعد باهيم ااوضااث ااقيئم فس براب. اذاك ااركيم 

هي ضواضا ااع وا اأب را " اارق ؤبذ هعتبرهي لهراز وحلفي ؛س فس سااوديي. وال هترالث أواويا اسااتعيرا رةشااق برابة ركاأ

امن ااهدال أصاابح  اارق اافرا  واانشاايل ة ااتمر  .(15)اأب را از کمي وصاافهي اارئ   دوحياس فس قما لهر ،اافرا "

  .اته ئا ااظروال اتحققس
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 إعادة التموضع في العراق

سهم  أهنظ م اادواا" ةن ة توة وقوا ااحضود اييرااس فس ااعراق. وفس بضم رامهي ااعراق، “اـااااا ةوالها ضغدار   ءار

أز احلفيم لهراز  ياموذج قوا  ااحشااد )ض اا ج( اييراا ا. وکيز لل   لهراز فس هصاام م وهدديب قوا  ااحشااد ااشااعبس الى 

غض   بيالم ااحرب ضد "هنظ م اادواا" اأواوياسب ل  ق يرا وةت وا ن. وفس، فس ااحشد ااشعبس يةحودي   افس ااعراق رود  

احرب اامشتعلا فس ادا ةحيفظي  يز اااواليي  اامتحدا اا رال ان هول د ااعالقي  ااع مريا اأةن ا ض ن لهراز وضغدار بض  

هي فس ااتعيلس ةث ااحضاااااود ته ياراق ا. وکيز التحياف ااذي قيرهس وا ااااان ن الحرب ضاااااد ايدهيب رود فس ءييرا ضراغم

ضشاااامل ةبي اااار أو غ ر - اييرااس فس ااعراق. فبيارغم ةن هفن د اابلدين التقيدير واأببيد، کيز الضد ةن  ااااسم ةن ااتن اااا ق

ةن  اصيرم الى أقل هقدير. وض ن ااتن  ق وغض اا رال ان ولور اآلبر، أضد  هلك اامرحلا ة توی لديد  امنث اات -ةبي ر

  .ااتفيهم ضياترک ز الى ةميفحا ايدهيب ودرم ااعالفي  اامعتيرا ض ن اادوات ن

 

  أولً  انحدار المرونة

فال ةفيوضي  اوويا  ؛اامتحدا فس اامن قا ضشمل ايمأضف  حقبا هراةب الى اا  يسا اييراا ا صبغا أکلر ادام الواليي  

يلتقس بالاهي صاااااياعو قراد اابلدين وال حرب ضاااااد "هنظ م اادواا" هجمعهمي الى هدال ةشاااااترك. واذاك ينحدد ةن اااااوب 

هم فس هقل ص د ةأوضيةي روضيداك س فس ساااا يسااااا بيراز ااجديدا. وض نمي کيز يرادا اارئ   ة ركاامرواا بءام ااحضااااود اأ

ضولور قوا   يس العراق الى اام ااااتوة ااع اااامري، ال ثقا اا وم بلالق  أة ركةعيوال لهراز ةن اورا ضضااااعا آالال لندي 

تياس. وهعول أة رك ضيا تس   ا الى ةقرضا ةن ااحدور اييراا ا وال لريق التعيلس ةث هذا ااتهديد روز دراس وةحيواا بءاا

فإز کيا  ااحرب ضد "هنظ م  ؛س فس ااعراقة ركااشعبس وبيدلس ياهيم ااحضود اأ هي فس ااحشدئا الى حلفيلهراز كل ر  

ادواا" ةدايا اعورا ضضااااااعا آالال ةن ااجنور اأ ادواا" ي حتم الى ة ركا   ن، فإز ااع ر قد ءال. فقد کيز ههديد "هنظ م ا

ميفحا ايدهيب. أةي اآلز، فال ةبرد ابقيم لهراز ااقبول ضت ااويي  هنهس ااعالفي  اامرحل ا وهؤري باج ءييرا ااترك ز الج ة

   .هلك ااقوا  وفق اارؤيا ذاههي

 

 النتصار للحلفاء ثانيًا 

اد  فس ظل اامفيوضاااي  اانوويا ض ن بيراز أث   ر  ااضااارودا اامرحل ا الحرب ضاااد "هنظ م اادواا" واالقا ااضااائ لا ااتس و 

سا وااواليي  اامتحدا فس هفهم ةشترك احضود کل ةن  اادوات ن فس ااعراق وضرودا هوح د اا يحا ااعراق ا ابر رام دئي

ااتس أه  ضياعبيري  كفال ةجيل ات ااويا ةشاايضها اتل ؛وءدام ح دد ااعبيري. ااته  هلك ااحقبا کمي ااته  ضااروداههي اامرحل ا

بءةا ةث وا ن ن فإز کيا  دئيسا . هحدر لهراز أواوييههي ااعراق ا اا وم وفق ااعالقا اامتةلال   2014ارئيسا ااوءدام فس 

 ،ي. اذاكااضاااارودا ضعد أز دة  وا اااان ن اغا ااتفيهم لياب   كوءدام ااعبيري ضاااارودا ةرحل ا، ااته  ضيان اااابا ا هراز هل

هي. ودغم قلا ااتعل قي  اارسم ا، بال أز ااواضح أز لهراز ئوالى بالال اامرحلا اا يضقا، ان هترالث لهراز ان رام حلفي

االاهي أز ااتعيب دئ   الوءدام  اااابز اراقس، رام  بودغم  ك،فا اأيدي أةيم اامتحياف ن ةث وا اااان ن. اذاان هقف ةمتو

 ا ة ركع اأب ر فس قبول ااعمل ضياعقوضي  اأهدام حلفيمهي أةيم رأب ح دد ااعبيري اواليا ثيا ا ات اااااار   -ءاا  وةي-لهراز 

فلما بط أحمر ي رسم اا وم فس ااعراق: ستقف لهراز فس ولس اامتحياف ن ةث وا ن ن وهدام ةن ينيكفهي  .(16)بيراز الى 

  .ضول ةي أوه   ةن قوا
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وامن، ک ف سااتؤثر ساا يسااا بيراز الى االقتهي ضياعراق؟ بيصااا وأز ثما ةولا هذةر  ااعبس ةن اادود اييرااس فس ااعراق 

ي أ حرق  وا هب  ااقنصل ا اييراا ا فس اابصرا. ثما بليضتيز امجموات ن ةن اندة ،2018 أيلول/ضد  واضحا فس سبتمبر

هری اأقل ا أز اادود اييرااس فس ااعراق يصاا دم اا وم ضياواليي   :اانعب اييراا ا يمون هق اا مهمي ارأي اأقل ا واأكلريا

ر بيراز الى ااقبول ضترالث ط أو اابع د ست جب  أي فس اامدی اامتوس ،اامتحدا واا عوريا وا   ضمقدوده ااصمور افترا لويلا

افوذهي واالقتهي ااقريبا ةث ااعراق. ي اااتشاااهد هؤالم ضياتذةر ااورري واا ااانس ضيادود اييرااس فس ااعراق ضييضااايفا احرق 

اييراا  ن اا اا يساا  ن واامفمرين  اغلب أااقنصاال ا اييراا ا فس اابصاارا واامظيهرا  اامنيوئا ييراز. وفس اامقيضل، هرفض 

ز ااعالقا ابر  ةرحلا ااع ر بأي  ،ال يمون ض ااااااهواا هعريبس يهذا االهجيه قيئل ن ضبز ااعالقي  االنيئ ا ق ع   ااااااول  

ةن ايم  اأواى  اااهراأةل وز اراقس بيراز فس بم اااا  1.2وأصااابح  اضاااويا ض ن ااشاااعب ن. يشااا ر هؤالم باج ءييدا 

المشاااايدكا فس اأدضع ن ا ااح اااا ن ا  يدا اامالي ن ةن اييراا  ن ااعراق ساااانوي  اتلك ااعالقا. کمي يروز فس ءيي ةليال   2018

وهلم ن أغلب ااا ااعراق  ن ااادود بيراز فس ااحرب ضاااااااد "هنظ م اااادواااا" وهحاايافااي  لهراز ةث أهم اأحزاب وااتحاايافااي  

، أهج اکيز ةقصااور   فس اابصاارا، بز   ، يبدو أز حرق ااقنصاال ا اييراا اكام ااتقبل ااعالقي . وض ن هذا وذا يضااميا   ،اا اا يساا ا

  .ضعالال اانتيئج اامرلوا ضتقل ص حظوظ ابيري اواليا ثيا ا

 

  خالصة

اعيم   ا واورا ساااااا يسااااااا هغ  ر اانظيم باج وا اااااان ن ضعد باهيم ااتزاةهي ضيالهفيق اانووية ركةث بايرا فر  ااعقوضي  اأ

قا. ويبدو، کمي ليم ي أو هحدي وا اان ن ضمضاايافيهس اامؤد      أة ركااترالث أةيم اام لوب  ، واله  لهراز ب يدين:2015

ستنير   فس ااودقا، هرل ح لهراز ب يد ااتصدي اوا ن ن هعويال   اقددا   االى رام ضيقس  ركيم االهفيق اانووي ةن لها وا

يا، هزرار لهراز س وااصاااعوضي  االقتصااايرة ركضدل االامفيم الدابل أةيم ااضاااغط اأ ،بيراز ااررا ا ةن لها أبری. اذاك

عا فس بيراز ودرع اددم ااتهديدا . ويببذ ااتصااادي صاااودا درع رابلس ابر ءييرا رقا وةدی ااصاااوادي  اامصااان   ياشااايل  

فس ااعمل ا ااررا ا.  يي واضااح  س لهراز ااشاارق اأوسااط اهتمية  وا  بقل مس ابر ةوالها وا اان ن فس اا اايحي  ايقل م ا. وه  

ااميا ا اامولورا فس ااشاارق اأوسااط االاتفيال الى ااعقوضي  ااميا ا، هع د لهراز هموضااعهي فس فبييضاايفا اتوظ فهي اامنيفذ 

وا ن ن واامتحياف ن ةعهي فس ااعراق. ويزرار ضياتياس رام  كااعراق وينحدد ضذاك ةن وب اامرواا اديهي بءام حضود وهحر

حموةا ةواا ا اوا ن ن ضشمل بيج. أةي فس سوديي، لهراز احلفيئهي فس ةوالها أب يد اامرحلا اامقبلا، واحتميل صعور 

 ا الى ااتراب اا ااااودي، ضعمل ا درع هقوم ة ركتقوم لهراز ضييضاااايفا اعمل ا اامواءاا أةيم حضااااود ااقوا  ااترك ا واأف

لهراز الى أواويا باهيم ااترك ز الى براب وهحويلس باج  رق اافرا  ضغ ا ااضغط الى وا ن ن. ضشمل ايم، يزرار اشيل 

ال هبدو لهراز ةهتما ضييليضا  ؟س ضياشااااارق اأوساااااط الحتوام بيرازة ركهل يزرار االهتميم اأ :ويبقى اا اااااؤال ،ايقل مس

 .يحيا   

 

 .ستيذ ليةعس بيرااس، ةتعصص فس ااعلوم اا  يس اأضيحب و -حسن أحمديان*
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