تقديرات المستقبل Future Briefs

العامل اإلسرائيلي:
دوافع وأبعاد التصعيد اإليراين ضد أذربيجان
العدد  13 ،1369أكتوبر 2021

تبنــت إيــران سياســات عدائيــة ضــد أذربيجــان علــى نحــو مــا وضــح فــي إجــراء إيــران منــاورات عســكرية بالقــرب
مــن حــدود أذربيجــان فــي  1أكتوبــر ،وإغــاق طهــران مجالهــا الجــوي ضــد الطيــران العســكري األذربيجانــي
فــي  6أكتوبــر .وبــدأ هــذا التصعيــد مــع إعــان طهــران رصــد تحــركات إســرائيلية داخــل أذربيجــان قــرب
حدودهــا ،وهــو مــا نفــاه الرئيــس األذربيجانــي إلهــام علييــف.

تصعيد إيراني ضد أذربيجان
اتخــذت إي ـران خــال أزمتهــا األخــرة مــع أذربيجــان عــددا ً
مــن املواقــف ،والتــي تجلــت يف اآليت:
 -1إجــراء منــاورات عســكرية قــرب أذربيجــان :أجــرى
الجيــش اإليــراين منــاورات عســكرية أطلــق عليهــا “غــزاة
خيــر” مبشــاركة وحــدات مدرعــة ومدفعيــة وطائــرات
مســرة ،يف  1أكتوبــر  ،2021والتــي تعــد األوىل منــذ انهيــار
االتحــاد الســوفييتي ،وهــو مــا انتقــده الرئيــس األذربيجــاين
إلهــام علييــف ،متســائالً “ملــاذا اآلن وملــاذا عــى حدودنــا؟”.
ويالحــظ أن تســمية املنــاورة “غـزاة خيــر” تحمــل داللــة
كبــرة ،إذ أن خيــر كانــت غــزوة أقامهــا الرســول محمــد صــى
اللــه عليــه وســلم ضــد يهــود خيــر ،وهــي بذلــك تحمــل
تهديــدا ً ضمنيــاً ألذربيجــان الســتضافتها قــوات إرسائيليــة،
وفق ـاً للمزاعــم اإليرانيــة.
كــا رصح املرشــد اإليــراين ،عــي خامنئــي ،يف  3أكتوبــر
الجــاري ،بــأن الــدول يف املنطقــة املحيطــة بشــال غــرب

إيــران ،يف إشــارة ضمنيــة إىل أذربيجــان ،ينبغــي أال تســمح
“لجيــوش أجنبيــة تخــدم مصالحهــا الوطنيــة” بالتدخــل يف
شــؤونها أو املشــاركة يف جيوشــها ،وحــض الــدول املجــاورة
عــى “البقــاء مســتقلة”.
 -2إغــاق املجــال الجــوي مــع أذربيجــان :أعلنــت طهـران ،يف
 5أكتوبــر ،إغــاق املجــال الجــوي أمــام الطائـرات العســكرية
القادمــة مــن أذربيجــان ،اعتبــارا ً مــن  6أكتوبــر الجــاري.
 -3تعزيــز التعــاون مــع أرمينيــا :اســتقبلت طهــران وزيــر
الخارجيــة األرمينــي ،أرارات مريزويــان ،يف  4أكتوبــر الجــاري،
والتقــى نظــره اإلي ـراين حســن أمــر عبداللهيــان .وهدفــت
عــى مــا يبــدو لتعزيــز التحالــف اإليـراين األرمينــي يف مواجهة
أذربيجــان .ووضــح ذلــك يف ترصيــح الرئيــس األرمينــي ،نيكول
باشــينيان ،يف  4أكتوبــر الجــاري ،بــأن أرمينيــا ليســت جــزءا ً
مــن أي مؤامــرة تعتقــد إيـران أنهــا تحــاك ضدهــا.
 -4محاولــة اســتدعاء الضغــط الــرويس :قــام عبداللهيــان
بزيــارة إىل موســكو ،يف  6أكتوبــر الجــاري ،التقــى خاللهــا

العامــل اإلســرائيلي :دوافــع وأبعــاد التصعيــد اإليرانــي ضــد أذربيجــان ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  13 ،1369أكتوبــر  ،2021أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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نظــره الــرويس ســرجي الفــروف ،حيــث أكــد عبــد اللهيــان
“أن بــاده لــن تتســامح مــع تغيــر خريطــة القوقــاز” ،وأنهــا
“تتوقــع مــن روســيا أن تبــدي رد الفعــل والحساســية الالزمــن
تجــاه التغي ـرات املحتملــة عــى حــدود الــدول يف املنطقــة،
ووجــود إرهابيــن والتحــرکات اإلرسائيليــة” ،يف مــؤرش عــى
مســعى إيــران لتوظيــف النفــوذ الــرويس عــى أذربيجــان
للضغــط عليهــا ملنــع اســتخدام اإلرسائيليــن أراضيهــا ضــد
إي ـران ،وفق ـاً التهامــات األخــرة.
 -5إنشــاء طريــق بديــل مــع أرمينيا :ســعت طهـران بالتعاون
مــع أرمينيــا إليجــاد طــرق بديلــة لاللتفــاف حــول أذربيجــان،
فقــد توجــه وفــد هنــديس إيــراين إىل أرمينيــا ،يف  3أكتوبــر
الجــاري ،بهــدف التشــاور حــول مشــاركة إيــران مبــروع
طريــق “آجــواين – تاتيــف” يف الجنــوب األرمينــي ،والــذي
ســيكون بديــاً عــن طريــق “جوريــس -كابــان” ،والــذي
أصبــح تحــت ســيطرة أذربيجــان ،ويهــدف هــذا الطريــق إىل
ربــط إي ـران بروســيا وأوروبــا عــر أرمينيــا ،مــن دون املــرور
بأذربيجــان.
كــا تتجــه طهــران لتعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع
أرمينيــا ،إذ بحــث الرئيــس األرمينــي مــع نظــره اإليــراين،
ترسيــع مــروع نقــل الطاقــة الكهربائيــة بــن البلديــن،
وكذلــك بحــث إنشــاء ســد ميجــري الهيدروكهربــايئ عــى
نهــر آراس ،وهــي الخطــوة التــي جــاءت للــرد عــى وقــف
أذربيجــان جانــب مــن صادرتهــا مــن الطاقــة مــن إيــران.
هواجس إيرانية متعددة
تتمثــل العوامــل التــي ســاهمت يف تعزيــز املخــاوف اإليرانيــة
مــن أذربيجــان ،ودفعهــا للتصعيــد العســكري ضدهــا يف
التــايل:
 -1اتهــام أذربيجــان باســتضافة قــوات إرسائيليــة :تتهــم
إي ـران أذربيجــان باســتضافة قــوات إرسائيليــة وعنــارص مــن
االســتخبارات اإلرسائيليــة عــى أراضيهــا بالقــرب مــن حــدود
إيـران ،وهــو ما وضــح يف ترصيحــات عبداللهيــان ،يف  8أكتوبر
الجــاري ،والــذي أكــد أن “الوجــود االســتخبارايت اإلرسائيــي يف
أذربيجــان ال يصــب يف مصلحــة هــذا البلــد” .وزعــم القيــادي
الســابق يف الحــرس الثــوري ،حســن كنعــاين مقــدم ،أن بــاده
كانــت عــى علــم “بوجــود قواعــد إرسائيليــة يف أذربيجــان
منــذ ســنوات عديــدة”.
كــا تزعــم ترصيحــات مســؤولني إيرانيــن للتلفزيــون
الرســمي ،بــأن القــوات اإلرسائيليــة املتمركــزة يف باكو مســؤولة
عــن هجــات اســتهدفت الربنامــج النــووي اإليـراين ،واغتيــال
العــامل النــووي محســن فخــري زاده ،وذلــك مــن خالل إرســال
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طائراتهــا املســرة مــن أذربيجــان إىل إيـران للقيــام بعمليــات
عســكرية واســتطالعية مــن قاعــدة “القبلــة” يف جنــوب باكــو،
فضـاً عــن إشــارة هــؤالء املســؤولني إىل تدمــر إيـران طائــرة
مســرة إرسائيليــة مــن نــوع “هريمــس” التــي كانــت تتجــه
نحــو منشــأة نطنــز النوويــة ،إىل جانــب تأكيــد أن عمليــات
رسقــة الوثائــق النوويــة متــت مــن خــال الدخــول عــر أرايض
أذربيجــان.
ويبــدو أن التقييــات اإليرانيــة قــد اســتندت إىل
العالقــات املتناميــة بــن تــل أبيــب وباكــو ،والتــي تجلــت
بوضــوح يف الدعــم اإلرسائيــي ألذربيجــان يف حربهــا األخــرة
مــع أرمينيــا ،مــن خاللهــا تزويدهــا بالطائــرات املســرة
الهجوميــة ،وتكنولوجيــا التجســس عــر األقــار الصناعيــة،
والتــي أســهمت بشــكل كبــر ،إىل جانــب الدعــم الــريك ،يف
االنتصــار الــذي أحرزتــه باكــو عــى يريفيــان.
 -2التخــوف مــن النفــوذ الــريك :تتحســب إيـران للــدور الرتيك
املتصاعــد يف املنطقــة ،الســيام يف ضــوء الدعــم الواضــح الــذي
أبدتــه أنقــرة لحليفتهــا باكــو ،يف حربهــا األخــرة مــع أرمينيــا،
فضـاً عــن كونهــا طرفـاً أصيـاً يف الرتتيبــات التــي جــرت بعــد
الحــرب ،والتــي متــت بتفاهــات روســية – تركيــة فقــط ،مــع
اســتبعاد إي ـران منهــا ،رغــم عرضهــا لــدور الوســاطة يف أكــر
مــن مناســبة.
وتســعى تركيــا لتعزيــز نفوذهــا يف جنــوب القوقــاز ،مــن
خــال تقويــة عالقاتهــا مــع أذربيجــان ،وهــو األمــر الــذي
تجــى يف إجـراء عــدد مــن املنــاورات املشــركة بــن أذربيجــان
وباكســتان وتركيــا منهــا “منــاورة أتاتــورك  ”2021يف  9فربايــر
املــايض يف إســام آبــاد ،ومنــاورة “األخــوة الثالثــة  ”2021يف
 12ســبتمرب املــايض يف باكــو.
كــا أن املنــاورة بــن تركيــا وأذربيجــان يف  21و 23يونيــو
جــرت يف “جمهوريــة ناخيتشــيفان الذاتيــة” ،إحــدى أقاليــم
أذربيجــان ،والتــي تقــع بالقــرب مــن الحــدود األذربيجانيــة
– اإليرانيــة ،والتــي كانــت باكــو قــد وضعــت قدمــاً فيهــا
مبوجــب اتفــاق الســام مــع أرمينيــا يف نوفمــر  .2020وعــى
الرغــم مــن أن املنــاورات كانــت رســالة ألرمينيــا ،غــر أن
مشــاركة القــوات الرتكيــة فيهــا وبالقــرب مــن حــدود إي ـران
أقلــق األخــرة.
كــا أن اســتبدال أذربيجــان إي ـران برتكيــا ،فيــا يتعلــق
بتزويــد منطقــة الحكــم الــذايت التابعــة لهــا يف إقليــم
ناختشــفيان ،والتــي تقــع بــن إيــران وأرمينيــا وتركيــا،
بالطاقــة مــن خــال خــط أنابيــب غــاز جديــد ،يعنــي خســائر
اقتصاديــة إليــران.

دوافع وأبعاد التصعيد اإليراني ضد أذربيجان

 -3فــرض رســوم عــى الشــاحنات اإليرانية :فرضت الســلطات
األذربيجانيــة رســوماً عــى الشــاحنات اإليرانيــة املتجهــة إىل
أرمينيــا ،عــر طريــق االتصــاالت “جوريــس – كابــان” ،والــذي
يربــط بــن إي ـران وأرمينيــا ،والــذي أضحــى تحــت ســيطرة
باكــو ،عقــب الحــرب األخــرة بــن باكــو ويريفــان ،حيــث كان
هــذا الطريــق يف الســابق تحــت ســلطة األخــرة.
كــا قامــت الســلطات األذربيجانيــة مبنــع مــرور
الشــاحنات واعتقــال بعــض الســائقني يف ضــوء اعــراض
الســائقني اإليرانيــن عــى دفــع الرســوم الجمركيــة املقــررة،
كــا عمــدت الشــاحنات اإليرانيــة إىل الدخــول ملنطقــة
ناجورنــو قــرة بــاغ مــن دون الحصــول عــى إذن رســمي
مــن الســلطات األذربيجانيــة ،وهــو مــا دفــع باكــو الســتدعاء
الســفري اإليــراين ،يف  11أغســطس املــايض ،لالحتجــاج عــى
هــذا التــرف.
 -4تهديــد طــرق النقــل اإليرانيــة :تــم االتفــاق عــى إنشــاء
طريــق يربــط بــن أذربيجــان وإقليــم ناختشــفيان ،التابــع
لهــا ،عــر أرايض أرمينيــا عــى حــدود إيــران ،ومــع تنفيــذ
ممــر االتصــال هــذا ،فلــم تعــد هنــاك حاجــة الســتخدام
األرايض اإليرانيــة لربــط منطقــة ناختشــيفان بالدولــة األم يف
أذربيجــان.
ومــن جانــب آخــر ،فــإن هــذا الطريــق ســيؤدي إىل قطــع
االتصــال بــن إيـران وأرمينيــا ،وبالتــايل فقــدان إيـران إلحــدى
أهــم طــرق املواصــات بينهــا وبــن جورجيــا وأوروبــا ،هــذا
عــى عكــس الفوائــد التــي ســتجنيها أنقــرة مــن خــال هــذا
املمــر ،والــذي ســيمكنها مــن االتصــال ببحــر قزويــن عــر
أذربيجــان ،األمــر الــذي يصــب يف صالــح النفــوذ الــريك يف
منطقــة القوقــاز ،وهــذا مــا تعارضــه إي ـران بشــدة.
 -5إغــاق ممثليــة املرشــد اإليــراين :قامــت الســلطات
األذربيجانيــة ،يف  5أكتوبــر الجــاري ،بإغــاق املكتــب التمثيــي
للمرشــد األعــى يف إي ـران عــي خامنئــي ،يف باكــو واملســجد
التابــع لــه ،وذلــك ردا ً عــى إغــاق األخــرة مجالهــا الجــوي
أمــام الطائــرات العســكرية األذربيجانيــة.
مستقبل العالقات الثنائية
تتمثــل املســارات التــي ميكــن أن تســلكها األزمــة خــال
الفــرة القادمــة يف التــايل:
 -1صــدام محــدود :يفــرض هــذا املســار إمكانيــة اتجــاه
إيــران إىل تنفيــذ عمليــات عســكرية محــدودة ضــد
أذربيجــان ،لحثهــا عــى وقــف تعاونهــا مــع إرسائيــل ،وعــدم

منــح باكــو إرسائيــل املجــال لتنفيــذ عمليــات تخريبيــة ضــد
إيــران انطالقــاً مــن أذربيجــان.
وترتاجــع فــرص تحقيــق هــذا الســيناريو يف ضــوء أن
إي ـران ليــس مــن الــوارد أن تدخــل يف رصاع عســكري ضــد
أذربيجــان ،مبــا يضعهــا يف مواجهــة مــع حلفائهــا اإلقليميــن،
وتحديــدا ً تركيــا وإرسائيــل ،مبــا ميثــل اســتنزافاً لطهــران.
ومــن جهــة أخــرى ،تجمــع إيــران وأذربيجــان حــدود
بطــول حــوايل  900كــم ،فضـاً عــن أنــه لــدى إيـران مجموعة
قوميــة آذريــة تعــد الثانيــة مــن حيــث الحجــم بعــد القوميــة
الفارســية ،ويشــكلون نحــو  %20من ســكان إيـران ،ويقطنون
يف محافظــات متاخمــة ألذربيجــان ،ويف حالــة اتجــاه طه ـران
للحلــول العســكرية ،فــإن آذاريــي إي ـران ســوف يتعاطفــون
مــع أذربيجــان مبــا يحملــه ذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــى
وحــدة أرايض إيـران.
 -2ضامنــات أذربيجانيــة :تســعى إيــران يف األســاس مــن
التصعيــد ضــد أذربيجــان إىل محاولــة الضغــط عليهــا مــن
أجــل وقــف الســاح إلرسائيــل باســتخدام أراضيهــا ضــد
طهــران ،خاصــة يف ظــل عجــز إيــران الواضــح عــن وقــف
هــذه االخرتاقــات املتكــررة .وبالتــايل ،فــإن إيـران قــد ترتاجــع
عــن تصعيدهــا ضــد أذربيجــان يف حالــة مــا قدمــت األخــرة
ضامنــات لطهــران بعــدم حــدوث ذلــك ،أو منــع تكــراره
مســتقبالً.
 -3وســاطة روســية :تلعــب روســيا دور الضامــن لالســتقرار يف
القوقــاز ،خاصــة يف ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن عالقــات جيــدة
مــع إيـران وأذربيجــان .ويبــدو أن طهـران تســعى الســتغالل
روســيا لكبــح الــدور اإلرسائيــي املحتمــل يف أذربيجــان،
واملوجــه بصــورة رئيســية ضدهــا ،خاصــة أن موســكو تبــدي
توجسـاً مــن أن تــؤدي األدوار الرتكيــة واإلرسائيليــة إىل الخصم
مــن نفوذهــا يف وســط آســيا.
 -4توتــر ممتــد :يفــرض هــذا الســيناريو بقــاء الوضــع عــى
مــا هــو عليــه ،أي اســتمرار التوتــر بــن الجانبــن ،مــن دون
القــدرة عــى حلحلــة املســائل الخالفيــة ،أو الرتاجــع عــن
السياســات التصعيديــة لكليهــا.
ويف الختــام ،يكشــف التوتــر األخــر بــن إيـران وأذربيجــان
أن االنتصــارات العســكرية األخــرة ألذربيجــان ضــد أرمينيــا
كانــت لهــا ارتــدادات إقليميــة ،فاختــال التــوازن بــن
أذربيجــان وأرمينيــا لصالــح األوىل ،قــد انعكــس يف تصاعــد
النفــوذ الــريك واإلرسائيــي عــى حســاب طه ـران يف منطقــة
آســيا الوســطى.
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