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وبذلــك التوقيــع تكــون إيــران قــد تحولــت مــن كونهــا عضــو 
ــك  ــح بذل ــل، لتصب ــو كام ــام 2005، إىل عض ــذ ع ــب، من مراق
العضــو التاســع يف منظمــة شــنغهاي للتعــاون إىل جانــب 
روســيا والصــن والهند وباكســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان 

ــتان. ــتان وقريغيزس وأوزباكس

أهداف إيرانية: 
ــران لتحقيقهــا مــن جــراء  تتعــدد األهــداف التــي تســعى إي
االنضــام ملنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وميكــن تســليط الضــوء 

عــى أبرزهــا عــى النحــو التــايل:

1- مواجهــة الضغــوط الغربيــة: تســعى إيــران مــن االنضــام 
ــية  ــة السياس ــر العزل ــاون إىل ك ــنغهاي للتع ــة ش إىل منظم
واالقتصاديــة املفروضــة عليهــا بســبب العقوبــات األمريكيــة، 
وذلــك مــن خــالل توســيع عالقاتهــا الثنائيــة ومتعــددة 
األطــراف مــع الــدول أعضــاء املنظمــة، وهــو مــا قــد يُســهم 
يف التخفيــف مــن حــدة الضغــوط والعقوبــات الغربيــة التــي 

تتعــرض لهــا طهــران.

ــه  ــالل لقائ ــي، خ ــم رئي ــراين إبراهي ــس اإلي ورّصح الرئي
الرئيــس الــرويس، فالدميــري بوتــن، عــى هامــش اجتــاع 
القمــة الحاليــة، أن “بــالده ســتعمل عــى تحييــد تأثــري 
ــران”، وهــي بطبيعــة  ــة ضــد روســيا وإي ــات األمريكي العقوب
ــران  ــا طه ــتهدف منه ــة تس ــات دعائي ــرد ترصيح ــال مج الح
توظيفهــا للضغــط عــى واشــنطن، خاصــة يف ظــل تعــر 
مســار املفاوضــات يف فيينــا بعــد الــرد اإليــراين عــى املســودة 
املقرتحــة إلحيــاء االتفــاق النــووي، والــذي وصفتــه واشــنطن 

ــوراء”. ــات إىل ال ــاد باملفاوض ــه “ع بأن

ــه يف أغســطس  ــه مهــام منصب وحــرص رئيــي، بعــد تولي
العاصمــة  يف  شــنغهاي  قمــة  اجتــاع  حضــور  إىل   ،2021
عــى  داللــة  يف   ،2021 ســبتمرب  يف  دوشــنبه،  الطاجيكيــة 
األهميــة التــي توليهــا طهــران لالنضــام للتجمــع، وهــو 
ــى  ــة ع ــاء املنظم ــة أعض ــن موافق ــفر ع ــذي أس ــاع ال االجت

منــح إيــران العضويــة الكاملــة للمنظمــة يف النهايــة. 

وتســعى إيــران كذلــك إىل نيــل العضويــة الدامئــة يف 
ــى  ــّدة دول ع ــم ع ــذي يض ــادي األورايس، ال ــاد االقتص االتح
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قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر، فــي 14 ســبتمبر 2022، 
إنــه واألميــن العــام لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، جانــج مينــج، وقعــا علــى تعهــدات العضويــة الدائمــة 
إليــران فــي المنظمــة. وجــاء ذلــك علــى هامــش مشــاركة الرئيــس اإليرانــي، إبراهيــم رئيســي، فــي فعاليــات 

القمــة الحاليــة لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي مدينــة ســمرقند بأوزباكســتان. 

اســتفادة محــدودة: أبعــاد انضمــام إيــران لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، العــدد 1642، 21 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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رأســها روســيا وبيالروســيا وكازاخســتان وغريهــا، وإحــالل 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بدالً مــن اتفاقيــة التجاريــة التفضيلية 
ــن  ــعى م ــاد، يف مس ــران ودول االتح ــن إي ــاً ب ــارية حالي الس
جانــب طهــران لتعظيــم تجارتهــا الخارجيــة، مبــا يســمح لهــا 
ــة  ــرب يف حال ــة بالغ ــا االقتصادي ــن عالقاته ــل ع ــاد بدائ بإيج

ــن فشــل املفاوضــات. ــالن ع اإلع

ــران يف تحقيــق مســعاها هــذا  وتتوقــف فــرص نجــاح إي
ــب،  ــن جان ــدة م ــات املتح ــن الوالي ــرصاع ب ــد ال ــى تصاع ع
ــا  ــو يدفعه ــى نح ــر، ع ــب آخ ــن جان ــن م ــيا والص وروس
ــران.  ــى طه ــة ع ــة املفروض ــات األمريكي ــدي العقوب إىل تح
 – األمريكيــة  العالقــات  يف  الــرصاع  تنامــي  أن  ويالحــظ 
الصينيــة، ســواء بســبب ســعي واشــنطن ملحــارصة الصــن عــرب 
ــد  ــوس”، أو تصعي ــل “أوك ــكرية، مث ــات عس ــكيل تحالف تش
التوتــر معهــا حــول تايــوان، قــد يســاهم مســتقبالً يف تحــدي 
ــران. ــة مــع إي ــات تجاري ــا يف عالق الصــن لواشــنطن ودخوله

ــيا  ــعت روس ــن: س ــيا والص ــع روس ــات م ــز العالق 2- تعزي
للدفــع باتجــاه العضويــة الكاملــة إليــران يف منظمــة شــنغهاي 
ــأن  ــاع القمــة، ب ــن، عــى هامــش اجت للتعــاون. ورّصح بوت
ــت  ــأرسع وق ــل ب ــران إىل التكت ــام إي ــم انض ــكو تدع موس
ــل  ــايب يف عم ــر إيج ــه أث ــيكون ل ــذا س ــداً أن ه ــن، مؤك ممك

ــة.  املنظم

كــا اتفــق الرئيســان الــرويس واإليــراين، خــالل القمــة عى 
ــا،  ــرتاتيجي بينه ــاون االس ــة التع ــام اتفاقي ــاً إلمت ــي قدم امل
باإلضافــة لإلشــارة إىل زيــارة مرتقبــة لوفــد رويس مكــون مــن 
أكــر مــن 80 رشكــة إىل إيــران األســبوع املقبــل، مبــا يعــزز مــن 

العالقــات التجاريــة واالســتثارية بــن الجانبــن.

ــل  ــران، إىل تفعي ــع إي ــا م ــراء تعاونه ــيا، ج ــعى روس وتس
ــت إىل  ــوب، إذ دع ــال والجن ــن الش ــدويل ب ــل ال ــر النق مم
ــران وأذربيجــان، يف  اجتــاع ضــم مســؤولن مــن روســيا وإي
9 ســبتمرب الجــاري، يف باكــو، ملناقشــة هــذا األمــر، ويكتســب 
ــة  ــرب األوكراني ــاب الح ــة يف أعق ــة خاص ــر أهمي ــذا املم ه
ــارة  ــايف للتج ــتي إض ــر لوجس ــاد مم ــكو يف إيج ــة موس ورغب

ــوب آســيا. الروســية مــع جن

ومــن جانــب آخــر، تُشــري عضويــة إيــران يف منظمــة 
شــنغهاي إىل رغبــة طهــران يف تعميــق عالقاتهــا مــع الصــن، 
والتــي وقعــت معهــا رشاكــة اســرتاتيجية مدتهــا 25 عامــاً، يف 
مــارس 2021، تشــمل مجــاالت اقتصاديــة وتقنيــة وسياســية 
وعســكرية. كــا متثــل الصــن املصــدر الرئيــي للنفــط 
اإليــراين املهــرب، وذلــك قبــل أن ترتاجــع بكــن عــن اســترياده 

ــرويس.  ــط ال ــتهالك النف ــح اس لصال

3- التوافــق حــول األوضــاع يف أفغانســتان: تســعى إيــران من 

االنضــام إىل املنظمــة ملزاحمــة األطــراف الفاعلــة يف الشــأن 
األفغــاين، إذ تبــدي املنظمــة اهتامــاً مبلــف أفغانســتان، 
الســيا يف ضــوء تصاعــد التهديــدات التــي تواجههــا دول 
املنظمــة، بعــد االنســحاب األمريــي، وعــودة طالبــان إىل 

ــم.  الحك

ودعــا البيــان الختامــي للقمــة، إىل تشــكيل حكومــة 
تشــاركية يف أفغانســتان، وهــو مــا يتالقــى مع موقــف طهران، 
والتــي تســعى إىل الضغــط عــى طالبــان إلرشاك عنــارص مــن 
طائفــة الهــزارة الشــيعية يف حكومتهــا. كــا تســعى املنظمــة 
إىل إعــادة االســتقرار يف أفغانســتان، متهيــداً للبــدء يف عمليــات 
إعــادة األعــار، وهــو مــا قــد يتالقــى أيضــاً مــن رغبــة طهــران 

للمشــاركة يف تلــك العمليــات. 

ــاً: تســعى حكومــة رئيــي  ــة النظــام داخلي ــز رشعي 4- تعزي
للتعامــل مــع االحتجاجــات الداخليــة املتزايــدة، عــى خلفيــة 
الظــروف املعيشــية الصعبــة جــراء العقوبــات األمريكيــة، 
وفشــل السياســات الحكوميــة يف تحســن الوضــع االقتصــادي، 
وذلــك مــن خــالل االنضــام ملنظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
والرتويــج لذلــك باعتبــاره أمــراً ســوف يســهم يف تحســن 
أوضــاع االقتصاديــة يف البــالد، حتــى يف حالــة إخفــاق إحيــاء 
ــه  ــذي كان ســيتم مبوجب ــووي مــع واشــنطن، وال ــاق الن االتف
ــة عــى طهــران.  ــات األمريكي رفــع جانــب مهــم مــن العقوب

ــج  ــت النه ــة تثب ــك العضوي ــإن تل ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
الــذي أعلنتــه الحكومــة اإليرانيــة منــذ توليهــا وهــو “التوجــه 
ــؤولون  ــرره املس ــا ك ــى م ــد ع ــه تأكي ــن أن ــالً ع ــاً”، فض رشق
اإليرانيــون بعــدم ربــط االقتصــاد اإليــراين باالتفــاق النــووي، 
مــن خــالل إيجــاد مســارات أخــرى بديلــة مــن الــراكات مــع 

القــوى الدوليــة غــري الغربيــة.

قيود قائمة:   
عــى الرغــم مــن اهتــام طهــران باالنضــام ملنظمة شــنغهاي 
للتعــاون، فــإن الواقــع يُشــري إىل وجــود عــدد مــن العقبــات 
التــي تعيــق االســتفادة الفوريــة إليــران مــن تلــك العضويــة، 

وهــو مــا ميكــن توضيحــه مــن خــالل التــايل:

1- اســـتمرار املخـــاوف مـــن إيـــران: يالحـــظ أن هنـــاك تاريخـــاً 
ـــراين، خاصـــة  ـــرويس واإلي ـــن ال ـــن الجانب مـــن انعـــدام الثقـــة ب
ــات  ــن امللفـ ــدد مـ ــال عـ ــديد حيـ ــها الشـ ــل تنافسـ يف ظـ
ـــم  ـــرض التفاه ـــد يع ـــا ق ـــو م ـــوريا، وه ـــا س ـــة، أبرزه اإلقليمي
ـــم  ـــى الرغ ـــت، ع ـــة يف أي وق ـــن لالنتكاس ـــن الجانب ـــم ب القائ
مـــن توافقهـــا عـــى مواجهـــة النفـــوذ األمريـــي، الســـيا 
ـــه  ـــال، فإن ـــة. وعـــى ســـبيل املث ـــدالع الحـــرب األوكراني بعـــد ان
ـــنطن،  ـــع واش ـــووي م ـــاق الن ـــرام االتف ـــران إلب ـــت إي إذا اتجه
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أبعاد انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون

ــة  ــات األمريكيـ ــتجيب األوىل للعقوبـ ــع أن تسـ ــه يتوقـ فإنـ
ـــيا.  ـــد روس ض

ومــن جهــة أخــرى، فــإن موســكو وبكــن تتحفظــان عــى 
ســلوك إيــران العــدايئ يف منطقــة الــرق األوســط، وتبديــان 
ــا طهــران التوســعية، وتعريضهــا األمــن  اعرتاضهــا عــى نواي
البحــري وحريــة املالحــة يف املنطقــة للخطــر، لــذا فإنــه مــن 
ــنغهاي  ــة ش ــران يف منظم ــة إي ــزز عضوي ــح أن تع ــري املرج غ
مــن تلــك السياســات اإليرانيــة يف املنطقــة، بــل عــى العكــس، 
رمبــا متــارس دول املنظمــة ضغــوط عــى إيــران للعــدول عــن 

تلــك السياســات.

ــات  ــى عالق ــاظ ع ــى الحف ــن ع ــيا والص ــرص روس وتح
ــران، إىل  ــا بإي ــؤدي عالقته ــج، وأال ت ــع دول الخلي ــدة م جي
فقدانهــا لتلــك العالقــات معهــم، خاصــة أنهــم تبنــوا مواقف 
مختلفــة عــن واشــنطن يف األزمتــن، وهــو مــا يفــرض ســقفاً 

عــى عالقــة موســكو وبكــن بطهــران.  

2- انضــام دول عربيــة للمنظمــة: انضمــت عــدد مــن الدول 
العربيــة إىل منظمــة شــنغهاي للتعــاون، بصفــة “رشيــك 
ــعودية  ــي الس ــايل، وه ــايض والح ــن امل ــالل العام ــوار”، خ ح
ــا  ــو م ــر، وه ــن وقط ــت والبحري ــارات والكوي ــرص واإلم وم
قــد يعنــي مســتقبالً تطــور هــذا االنضــام إىل صفــة مراقــب 

ــة. ــة يف املنظم ــة الكامل ــم العضوي ــن ث وم

ويف ضــوء العالقــات الجيدة التــي تربط الــدول العربية ببعض 
دول املنظمــة كروســيا والصــن وباكســتان وطاجيكســتان، 
ــك األطــراف عــى بعــض السياســات  ــن اعــرتاض تل فضــالً ع
اإليرانيــة، فــإن ذلــك ســيضع قيــوداً عــى ســلوك إيــران داخــل 

املنظمــة.

ــة  ــذ املنظم ــة: تتخ ــى املنظم ــن ع ــيا والص ــة روس 3- هيمن
ــل  ــد العراقي ــد أح ــا يُع ــو م ــا، وه ــاع أعضائه ــا بإج قراراته
أمــام تطويــر أدائهــا، الســيا يف ضــوء اســتمرار الخالفــات بــن 
ــا، فضــالً عــن تركــز القــرار  تلــك الــدول حــول بعــض القضاي

ــد روســيا والصــن. ــاً داخلهــا بي عملي

ومــن جانــب آخــر، فــإن عالقــات إيــران االقتصاديــة بدول 
املنظمــة، باســتثناء الصــن، مــا زالــت محــدودة، بــل وتشــارك 
ــا  ــي توقعه ــات الت ــة يف العقوب ــك دول املنظم ــن تل ــدد م ع
واشــنطن عــى طهــران، مثــل الهنــد وباكســتان، كــا أن 
إحجــام إيــران عــن املصادقــة عــى قوانــن مجموعــة العمــل 
املــايل “فاتــف”، املتعلقــة مبكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب، يحــد مــن االســتثار والتبــادل التجــاري واملــايل بــن 

دول املنظمــة وطهــران.

ــران باالنضــام ملنظمــة  ــر، يعكــس اهتــام إي ويف التقدي
شــنغهاي للتعــاون رغبتهــا يف التغلــب عى الحصــار االقتصادي 
ــا مــن جانــب واشــنطن والغــرب،  والســيايس املفــروض عليه
ومحاولــة توظيــف ذلــك لتعزيــز موقفهــا يف املفاوضــات 
النوويــة املتعــرة، إال أن ذلــك ال مينــع مــن القــول بــأن 
مكاســب إيــران جــراء ذلــك االنضــام ســيكون رمزيــاً، وذلــك 
بالنظــر إىل أن منظمــة شــنغهاي ليســت مؤسســة معنيــة 
بالتعــاون االقتصــادي، بــل هــي منتــدى دبلومــايس – أمنــي 
ــايس  ــكل أس ــة بش ــة املتعلق ــكالت األمني ــل املش ــعى لح يس
ــدول  ــا أن ال ــطى، ك ــيا الوس ــة آس ــيا ومنطق ــن وروس بالص
ــات  ــع بعالق ــزال تتمت ــن، الت ــة الص ــة، خاص ــاء املنظم أعض
قويــة مــع واشــنطن والغــرب، وليســت عــى اســتعداد لتحدي 
العقوبــات األمريكيــة ضــد إيــران طاملــا أن الخالفــات الصينيــة 

ــيطرة. ــن الس ــرج ع ــة مل تخ – األمريكي



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


