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محجوب الزويري

*

إيران واتفاق جنيف:
**
تجديد للشرعية أم استجابة لتح ّد مرحلي؟

أن النظــام السياســي اإليرانــي ممث ً
ال بمؤسســة
تســتند هــذه الدراســة إلــى فرضيــة مفادهــا ّ
جزءا من ســلوك النظام المتواتر من
الحكم ،قد قرّر
َّ
المضي في توقيع اتفاق جنيف بوصفه ً
نوعا من االستجابة للتحديات
أن توقيع االتفاق جاء ً
أجل تجديد شــرعيته داخل ً ّيا .وترى الدراســة ّ
وخصوصــا في ما يتع َّلــق بتبعات الربيع العربــي ،إضافةً
التــي فرضتهــا الجغرافيا السياســية،
ً
ً
مؤسسة الحكم ،في هذا السياق ،تتجاوز
أن
َّ
إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها .وترى أيضا ّ
ً
ســات تنفيذية كالخارجية،
مؤس
ثم إلى البرلمان ،وتتجاوز ،كذلك،
بيت المرشــد إلى الرئيسّ ،
َّ
ٍ
ّ
والمؤسسة العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري.
واالستخبارات،
َّ
* أكادميي متخصص يف تاريخ إيران املعارص والرشق األوسط يف جامعة قطر.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "اتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013
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مقدمة
بتوقيعها االتفاق املرحيل((( مع املجموعة ( 1 + 5الواليات املتحدة
األمريكية ،وروسيا االتحادية ،والصني ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا)،
تكون إيران قد أنهت  -مرحل ًّيا  -سباقًا تفاوض ًّيا مع هذه الدول
منذ عام  .2003ويُلزم هذا االتفاق املرحيل ،و ُم َّدته ستَّة أشهر،
خصب بنسبة عرشين يف املئة
إيران تقسي َم ما لديها من يورانيوم ُم َّ
إىل قسمني :األ َّول يبقى عىل حاله ،والثاين يُخفَّض مستوى تخصيبه
ويجرى التعامل معه عىل نح ٍو يُفقده خصائص التخصيب يف مثل
التعامل بأكرث شفافية مع الوكالة الدولية
َ
هذا املستوى ،ويُلزمها أيضً ا
للطاقة الذرية يف ما يتعلَّق مبواقعها النووية وفتْحها للتفتيش ،مبا
يف ذلك التفتيش املفاجئ وال سيام مفاعل آراك .لك ّن إيران مل تلتزم
فصل برامجها
وقْف التخصيب املنخفض املستوى ،كام أنها نجحت يف ْ
التسليحية التقليدية عن دائرة النقاش والتفاوض ،وعىل ال ّرغم من
ذلك ستحصل عىل نحو  7مليار دوالر((( من عوائدها النفطية املج َّمدة
بسبب العقوبات ،وهي تُق َّدر بأكرث من  100مليار دوالر ،كام أنه
سيجري اإلفراج عن  400مليون دوالر؛ وذلك لدعم الطلبة اإليرانيني
املوفدين من الحكومة اإليرانية إلكامل دراساتهم ،وال سيام يف الدول
الغربية والواليات املتحدة .وستتمكن إيران كذلك من الحصول عىل
تكنولوجيا متعلقة بالطائرات والصناعات البرتوكياموية والسيارات.
اللفت لالنتباه يف هذا السياق هو إن كانت إيران ستغطِّي
واألمر َّ
هذه التكنولوجيا باملبلغ امل ُفرج عنه ،املقدر بنحو  8مليارات دوالر،
أو أ ّن هناك مبال َغ إضافي ًة س ُيفرج عنها بقصد تغطية التكنولوجيا التي
علم أ ّن ذلك االتفاق الذي جرى توقيعه يف الرابع
ستحصل عليهاً ،
والعرشين من نوفمرب  ،2013سيبدأ تنفيذه يف عرشين ديسمرب .2013
لقد ُع َّد ذلك االتفاق تاريخ ًّيا ،سواء كان ذلك بال َّنظر إىل توقيت
توقيعه ،أو سبب قبوله من جهة الخصمني الواليات املتحدة األمريكية
وإيران ملدة تزيد عىل ثالثة عقود .وهذه الدراسة تسعى لفهم أسباب
توقيع النظام السيايس اإليراين ذلك االتفاق وتحليلها ،عىل ال ّرغم من
أنه ال يبدو مل ِّب ًيا للخطوط الحمراء وال سيام ما يتعلَّق بالتفتيش
املفاجئ ،أو اليورانيوم املخصب بنسبة  20يف املئة.
 1انظر عىل الرابط:
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf
 2عىل ال ّرغم من أ ّن مقدار ما ستحصل عليه إيران ،من خالل اإلفراج عن أرصدتها ،ال يزيد،
بحسب التأكيدات الدولية ،عىل  7مليارات دوالر ،فإ ّن هناك تقارير تتحدث عن أ ّن اإلفراج
سيصل إىل نحو  20مليار دوالر ،انظر عىل الرابط:
http://www.algemeiner.com/2013/12/11/report-iran-may-receive-20-billionin-sanctions-relief-tripling-stated-figures/

ممثل
وتستند هذه الدراسة إىل فرضية مفادها أ ّن النظام السيايس ً
امليض يف توقيع هذا
مبؤسسة الحكم(((  Establishmentقد ق ّرر
َّ
االتفاق بوصفه جز ًءا من سلوك النظام؛ من أجل تجديد رشعيته
داخل ًّيا ،وبوصفه نو ًعا من االستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا
وخصوصا يف ما يتعلَّق بتبعات الربيع العريب ،إضاف ًة إىل
السياسية
ً
(((
مؤسسة الحكم يف هذا
فصول الثورة السورية وتبعاتها أيضً ا  .وإ ّن َّ
السياق تتجاوز بيت املرشد إىل الرئيس ،ث ّم إىل الربملان ،وتتجاوز ،كذلك،
مؤس ٍ
واملؤسسة العسكرية
سات تنفيذي ًة كالخارجية ،واالستخبارات،
َّ
َّ
املتمثّلة بالحرس الثوري .وترى الدراسة أ ّن النظام السيايس كان يبادر
إىل استجامع أوراقه كلام اشت َّدت الخطوب السياسية ،داخلي ًة كانت أو
خارجيةً ،وأنه يسعى إىل استعادة زمام املبادرة ،ولعل مراجعة سلوك
النظام منذ عام  1989ت ُثبت ذلك.

االستجابة للتحدي
واستعادة زمام المبادرة
منذ أن قامت الجمهورية اإلسالمية يف إي ـران ،استندت رشعيتها
إىل فكرة السلطة الدينية املتمثّلة بويل الفقيه ضمن فقه املدرسة
الجعفرية اإلثني عرشية ،لك ّن هذا مل مينع إقرار فكرة متمثّلة بأ ّن
األمة  /الشعب جزء أسايس من تعزيز الرشعية عرب االنتخابات التي
كل عامني ،سواء كانت هذه االنتخابات
تجري مبعدل مرة واحدة ّ
متمثّل ًة بانتخاب مجلس خرباء القيادة الذي يراقب أداء مرشد الثورة
أو ويل الفقيه وانتخابات رئاسة الجمهورية ،وانتخابات الربملان،
وانتخابات املجالس البلدية.
وإ ّن النظام السيايس ،يف السياق نفسه ،يستفيد من الصورة التي
تشكَّلت له يف الخارج عرب خطابه الذي متثَّل بالدفاع عن املستضعفني
مثال يحظى باإلعجاب،
واملظلومني ،والذي جعله  -أكرث من عقدين ً -
من منظور شعوب عربية وإسالمية ،وقد كان ميثّل  -عىل ال ّرغم من
ذلك  -تحديًا وخط ًرا أحيانًا يف نظر حكومات تلك الشعوب .وقد
كانت الصورة يف الخارج تُغذِّي نو ًعا من االفتخار القومي لقطاع من
 3يُستخدم مصطلح مؤسسة الحكم للتعبري عن مؤسسة صنع القرار التي تعمل ضمن
مجلس األمن القومي ،وهي متمثِّلة مبكتب املرشد األعىل ،ورئاسة الجمهورية ،والربملان ،ووزارة
الخارجية ،والجيش ،واالستخبارات.
 4محجوب الزويري" ،العالقات اإليرانية  -السورية والحراك السوري الشعبي" ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131918157377.htm
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اإليرانيني الذين رمبا ال يعجبون بالنظام لطبيعته الدينية ،لكنهم
يتفقون معه يف إبقاء إيران دول ًة مؤثر ًة إقليميًّا وعامليًّا.

يبني ما دمرته الحرب العراقية اإليرانية ،ويع ِّوض
من املفرتض أن َ
اإليرانيني ما أصابهم خالل حرب السنوات الثامين.

هذه العوامل املذكورة مل تُتَ َّبي أدوارها الفاعلة إال بعد عام 1989؛ إذ
مؤسس الجمهورية
كانت الحرب العراقية اإليرانية قد انتهت ،وتُويف ّ
اإلسالمية آية الله الخميني .وقد كان موته إيذانًا بذهاب عنارص
الرشعية القامئة عىل الحضور ،أو الكاريزما التي كان يعطيها للنظام.
فلقد كانت هذه الكاريزما تعطيه ق َّو ًة يف اتخاذ القرار من دون سامع
انتقاد .ويف هذا السياق كان قبوله وق َْف الحرب ،يف عام  ،1988ض ّد
السم" .وكان هذا القرار آنذاك،
العراق ،وقد شبَّهه آنذاك بـ "تج ّرع ّ
مؤسسة الحكم التي كان الخميني
هو القرار األول الذي تصنعه ّ
صاحب الحضور األبرز فيها.

مؤسسة الحكم تح ِّد َي انهيار االتحاد
خالل هذه الفرتة واجهت ّ
السوفيايت عرب حضور مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي السادس يف
السنغال ،وقد متكنت إيران ،بعد الخطاب الذي قدمه هاشمي
رافسنجاين رئيس إيران آنذاك ،من كرس العزلة العربية واإلسالمية ض ّد
إيران .وبدأت إيران يف استعادة عالقاتها الدبلوماسية عرب مستويات
مختلفة مع نحو  16بل ًدا عربيًّا وإسالميًّا .وكان هذا السلوك نو ًعا من
االستجابة لتح ٍّد خارجي فرضته التغريات الدولية .لكن هذا ال يعني
أ ّن إيران حصلت عىل الكثري من وراء هذا االنفتاح الدبلومايس؛
ذلك أ ّن الدول التي انفرجت عالقاتها بها مل يتغري تص ُّورها عن
إيران ،وبقيت وفق التعريف السيايس واألمني تحديًا أساسيًّا .وعىل
ال ّرغم من الدور اإليراين املتمثِّل برفض االجتياح العراقي للكويت
سنة  ،1990ووقوفها مع التحالف الدويل الذي قادته الواليات
املتحدة األمريكية إلخراج القوات العراقية من الكويت ،فإ ّن ذلك مل
ليغي من تص ُّور تلك الدول تجاه الجمهورية اإلسالمية .وعىل
يكن ِّ
بقي توجهها نحو وريثة االتحاد
ال ّرغم من إدراك إيران هذا األمرَ ،
السوفيايت ،جمهورية روسيا االتحادية التي زارها الرئيس اإليراين
آنذاك يف عام  .1995وكان من نتائج ذلك وضْ ع اللبنات األوىل
للتعاون النووي بني الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وروسيا االتحادية.
ورافقت هذه االستجابة ،وقد تق ّدمت اإلشارة إىل ذلك ،استجابة
داخلية متثّلت بانفتاح سيايس ،وظهور تيار اليسار اإلسالمي الذي بدا
ناق ًدا لسياسات املحافظني التقليديني.

مبوت الخميني ذهبت الكاريزما التي كانت ت ُغذِّي جز ًءا من رشعية
النظام ،وجرى اختيار مرشد جديد هو آية الله عيل خامنئي .ومل يكن
اختياره بعي ًدا من حجة اإلسالم هاشمي رافسنجاين .وهذا االختيار
أعاد فكرة الرشعية إىل منصب ويل الفقيه بق َّوة ،ومسألة دور الشعب
من خالل االنتخابات أيضً ا .ومل يواجه املرشد األعىل عيل خامنئي،
مؤسسة الحكم ،تح ِّديًا خارج ًّيا يف مستوى العالقة بالواليات
ومعه ّ
املتحدة والغرب .ومل يكن لهذا التحدي عالقة بالربنامج النووي حتى
الصور املتعلقة مبنشآت
شهر آب  /أغسطس  2003حني ظهرت أوائل ُّ
نووية إيرانية .وكانت الخصومة مع واشنطن والغرب ترتكز عىل
السياسة الخارجية اإليرانية ،وعالقاتها بجوارها الجغرايف ،وخطابها
السيايس .وكانت أمريكا الشيطان األكرب ،ومل يكن الغرب ّإل غ َري موثوق
به؛ من مث َّة جاء الطرح اإليراين بالتوجه نحو الرشق ومحاولة تقليد
النموذج الصيني .وقد أخذ هذا الطَّرح مساح ًة من النقاش السيايس
واالقتصادي يف إيران يف عقدي الثامنينيات والتسعينيات.
مؤسسة الحكم عىل استجابتها للتحديات
وبعد عام  ،1989ركّزت ّ
التي تواجهها عرب إسرتاتيجية تجديد الرشعية واستعادة زمام املبادرة؛
ففي عام  ،1991بعد بدء ما يسمى إعادة البناء (جهاد سازندىك)
والتعرث الذي أصابه ،بدا ما يسمى اليسار اإلسالمي((( الذي مل يكن
بعي ًدا من هاشمي رافسنجاين يف الظهور السيايس من حيث الفعالية.
وكان هذا التيار يحقّق نو ًعا من التوازن أمام املحافظني التقليديني
الذين كان يُنظر إليهم عىل أنهم متحكمون يف املشهد السيايس؛ ومن
مثة فإنهم يتح َّملون مسؤولية التعرث يف برنامج إعادة البناء الذي كان
 5ويلفريد بوختا ،من يحكم إيران؟ بنية السلطة يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2003 ،ص .40 - 37

رئيس ،أ ّو َل
ولقد أينعت مثرة االنفراج الداخيل عام 1997؛ إذ فاز ٌ
مرة ،بخطاب سيايس أقرب إىل الدولة املدنية اإلسالمية ،ذلك هو
طرح الرئيس اإليراين السابق محمد خامتي املتعلق بـ "الدميقراطية
مؤسسة
اإلسالمية" .وكان فوز محمد خامتي الحجر الذي أصابت به ّ
الحكم أكرث من مقصد؛ ذلك أ ّن النظام استعاد زمام املبادرة الداخلية
بعد عدم النجاح يف موضوع إعادة البناء ،وأقام عالقة بالجيل الجديد
الذي ُولد مع ب ْدء الثورة وتأسيس الجمهورية ،والذي كان قد توجه
مؤسسة الحكم تنظر إىل
آنذاك بحامسة كبرية نحو التصويت .وكانت ّ
هذا التصويت بعني بالغة األهمية؛ فكلام ارتفعت نسبة املشاركة
رشا قويًّا عىل أ ّن النظام مقبول داخليًّا .ومثل هذا القبول
كان ذلك مؤ ً
يستثمره النظام يف مواجهة خصومه اإلقليميني أو الدوليني .ولنئ
ِ
املحافظني التقليديِّني
سيطرت املواجهة بني التيارين التقليديَّ ْي من
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واإلصالح ِّيني عىل فرتة اإلصالحات ،فإ ّن النظام مل يضعف ،وكان يق ِّدم لقد كانت األزمة بني الجمهورية اإلسالمية والدول الغربية ودول
ذلك عىل أنه نوع من الدينام َّية السياسية التي ت ُحسب للنظام الديني ،الجوار اإليـراين تركِّز عىل منطلقات السياسة الخارجية اإليرانية
فصل جدي ًدا
وطبيعة الخطاب الثوري والشعارات املرتبطة به .لك ّن ً
ال ض َّده.
من الخصومة ،وهو مرتبط بالربنامج النووي ،بدأ يف آب  /أغسطس
2002؛ إذ نرشت املعارضة اإليرانية أ ّول صور ملنشأة نطنز القريبة من
أصفهان ،نقلت تلك الخصومة إىل مستوى ظ َّل يحتل الصدارة يف عالقة
إيران بالعامل وجوارها الجغرايف.

البرنامج النووي:
تح ٍّد من نوع مختلف؟
وشكّل فوز محمد خامتي بداي ًة مختلف ًة لعالقات إيران بجوارها العريب
وال سيام الخليجي؛ إذ بدأ الرئيس بالتبشري بإسرتاتيجيته يف "نزع فتيل
التوترات" ،كام شكَّل فوزه بداي ًة مختلف ًة للتواصل مع واشنطن عرب
وسائل اإلعالم؛ فالظهور الذي كان لخامتي عىل شبكة  CNNيف أواخر
عام  ،1997والحديث عن املشرتكات مع الشعب األمرييك لفتَا انتباه
تغي ما يحصل يف طهران؛ ما ش َّجع إدارة الرئيس
البيت األبيض إىل ُّ
األمرييك بيل كلينتون عىل البدء يف إمكانية التواصل مع إيران .ولقد
كان املشهد السيايس الداخيل اإليراين ،واملواجهة الحادة بني التيارات
السياسية ،والقبضة األمنية ،من العوامل املش ِّوشة التي عاقت ف ْهم
ما يجري يف إيران ،وجعلت الرتدد سيد املوقف يف ما يتعلق بعالقات
إيران بالواليات املتحدة .ويف سياق غري بعيد ،كانت العالقات بني إيران
والدول األوروبية غري جيدة ،وكانت عنوا َن األزمة البارزة لتعريف تلك
العالقة خالل عرص الجمهورية اإلسالمية .فقد تكرر سحب سفراء دول
االتحاد األورويب من طهران منذ منتصف أواخر الثامنين َّيات بوصفه
وسيلة احتجا ٍج واعرت ٍ
اض عىل مواقف إيرانية معيَّنة ،كان آخرها ما
عقب الهجوم عىل السفارة الربيطانية يف ديسمرب  .2011ولقد كانت
إيران تَع ُّد دول االتحاد مبنزلة رأس حربة أمريكية تحاول واشنطن من
خاللها ،يف ما يتعلق بالربنامج النووي ،الضغط عىل طهران .إضاف ًة إىل
ٍ
عقوبات اقتصادي ًة
دول االتحاد األورويب نفسها التي كانت تفرض
ٍ
عقوبات جامعي ًة عرب االتحاد عىل
أحاديةً؛ أي من قبل دول بعينها ،أو
إيران؛ وهو األمر الذي أضعف ،يف كثري من املراحل ،عملية التفاوض
بني األوروبيني وإيران(((.

السابق محمود أحمدي
وغري بعيد من هذا ،كان انتخاب الرئيس َّ
نجاد يف صيف 2005؛ إذ تراجع عن مبادرة وقْف التخصيب ،وهو
مؤسسة الحكم .وإ ّن الرتاجع عن
قرار ما كان
ليميض لوال مباركة ّ
َ

للمزيد ،بشأن العقوبات التي فرضها االتحاد األورويب ،انظر عىل الرابط:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

 7للمزيد ،انظر عىل الرابط:
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=27689
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مؤسسة الحكم يف طهران مع أزمة امللف النووي بطريقة بدا
تعاملت ّ
فيها قدر من املرونة يف الفرتة املمت َّدة بني  2002و ،2004مستفيد ًة
من الرصيد اإليجايب الذي بناه الرئيس خامتي يف العامل .وقد انعكس
ذلك عىل مبادرة إيران بوقف التخصيب يف أواخر عام  ،2004وأوائل
عام  ،2005تلك املبادرة التي قدمتها إيران للدول األوروبية التي
كانت تقود التفاوض مع طهران (فرنسا وبريطانيا وأملانيا) ،وكان
حسن روحاين رئيس الوفد املفاوض بشأن الربنامج النووي هو الذي
أبلغ هذه الدول تلك املبادرة.
خالل تلك الفرتة كانت الواليات املتحدة تر ِّوج لحربها عىل ما يس ّمى
اإلرهاب ،وخالل هذه الحرب مل تكن طهران بعيدةً ،فقد ُوضعت
رش مع كوريا الشاملية ،األمر الذي أعطى
إيـران ضمن محور ال ّ
أي جدوى من محاولة الدبلوماسية
مؤسسة الحكم انطبا ًعا بانعدام ّ
ّ
مع واشنطن وحلفاؤها؛ فعادت إيران إىل خطابها املحافظ املتشدد
بشأن واشنطن والغرب ،وبدت ُمنتشي ًة أيضً ا بسبب نجاحها يف تعزيز
كل من العراق وأفغانستان .ومل تنجح واشنطن يف مقاومة
نفوذها يف ّ
ذلك النجاح فحسب ،بل إنها اضط ّرت إىل الحديث مع إيران بخصوص
أ ْمن العراق يف منتصف عام 2005؛ إذ ُعقدت جوالت من املحادثات
بني السفري األمرييك يف بغداد رايان كروكر واإليراين حسن كاظمي قمي
أ َّدت إىل تشكيل لجنة أمنية عراقية أمريكية إيرانية(((.

56
وقْف التخصيب واالستمرار يف تشييد مواقع جديدة قد وض َعا إيران
واقتصادها تحت سيف أربع ُحزم من العقوبات االقتصادية من
مجلس األمن الدويل هي ،1696 :و 1737و ،1747و ،(((1803كام أنّه
ٍ
عقوبات أحادي ًة عىل إيران من الواليات املتحدة واالتحاد
جرى ف ْرض
ٍ
عقوبات طالت صناعة النفط ،وأخرى أصابت
األورويب وكندا ،شملت
النظام املايل اإليراين وقطعت ارتباطه بقنوات النظام املايل الدويل؛
األمر الذي فرض آثاره السيئة عىل قطاع التأمني والتبادل التجاري
اإليراين.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

فهم موقف مؤسسة الحكم يف سياق وجود خطر خارجي متمثّل
بالعقوبات والتحالف الغريب بسبب الربنامج النووي ،وبالنظر إىل أ ّن
عىل النظام أن يلتفت إىل التحدي الخارجي ويحافظ عىل متاسكه
توسل إىل ذلك بالقوة موقَّتًا.
حتى وإن َّ

تغيا
ما مل يَ ْج ِر االلتفات إليه هو أ ّن التصور عن إيران يتغري ،سلب ًّياً ُّ ،
كل ما ميكن أن يخدم رشعية النظام ،بنا ًء عىل ذلك
تدريج ًّيا ،وأ ّن ّ
التصور ،يف طريقه إىل االختفاء؛ وذلك بسبب سياسية إيران يف العراق،
وكذلك استخدام القوة ض ّد مواطنيها .وهذان األمران شك ََّل بداية
لكل هذه التحديات عرب القبضة األمنية تراجع دراماتييك رسيع يف النظرة اإليجابية إىل إيران.
وقد كانت استجابة النظام ّ
يف الداخل ،والحديث عن الرتكيز عىل االقتصاد ،واإلصالح السيايس ،أ ّما يف السياسة الخارجية فقد زادت عزلة إيران الخارجية؛ ذلك أ ّن
وكان الرتكيز يف الوقت نفسه عىل حضور إيران يف العراق .لك ّن هذا عالقاتها بدول الخليج العربية وسائر الدول العربية كانت يف أدىن
الحضور أعاد تصو ًرا مرتبطًا بالبعد املذهبي والطائفي لسياسة إيران مست ًوى ،مع استمرار مناخ األزمة بني طهران وجريانها .وما زاد األمر
غي من دينام َّية التحالفات
الخارجية التي كانت تسعى لتربئة نفسها منه .وكانت طهران تعوض
ً
تفاقم دخول تطور جديد عىل املنطقة َّ
بعض الخسائر االقتصادية الناتجة عن ف ْرض العقوبات عرب عالقتها فيها ومن طبيعتها؛ وهو متمثِّل مبا يُسمى الربيع العريب الذي بدأ يف
بالعراق؛ فقد وصل التبادل التجاري بينهام إىل أكرث من  8مليارات ديسمرب .2010
دوالر ،وعرب عالقاتها الجيدة برتكيا؛ إذ ساهم نظامها املايل يف تخفيف
آثار العقوبات وال سيام قبل عام .(((2011

لقد مثَّلت فرتة الرئيس أحمدي نجاد فرتة استنزاف للنظام السيايس
مؤسسة الحكم؛ فالرئيس
اإليراين؛ تضاعفت فيه االختالفات بني أركان َّ
الذي كان يُحسب عىل املرشد اقرتب من الخطوط الحمراء ودخل
يف رصاع علني متعلق بسلطة املرشد ،كام أنه دخل يف مواجهة
مع الربملان ورئيسه عيل الريجاين املقرب من املرشد األعىل .غري
أنه ،من جهة أخرى ،مل ينجح يف تحسني الوضع االقتصادي وتوزيع
عوائد النفط اإليراين يف موائد اإليرانيني؛ فقد رفع الدعم عن السلع
األساسية مرب ًرا ذلك بأنه إعادة توزيع عىل املستحقِّني لذلك الدعم.
كل ذلك مع ُحزم العقوبات التي فرضت عىل إيران خالل
وقد تزامن ّ
رئاسة أحمدي نجاد األوىل والثانية .ويف هذا السياق ينبغي اإلشارة
إىل أ ّن الفرتة الرئاسية الثانية ألحمدي نجاد بدأت بانقسام حا ٍّد داخل
املجتمع (ببني التيار املحافظ التقليدي وبني بقايا القوى اإلصالحية)
مؤسسة الحكم ملصلحة الرئيس ،واستخدمت القوة
تدخلت فيه ّ
األمنية ملواجهة االحتجاجات التي وقعت يف صيف  .2009وميكن
 8للمزيد ،بشأن هذه القرارات ،انظر عىل الرابط:
http://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran
 9الزويري" ،حدود الدور اإلقليمي اإليراين :الطموحات واملخاطر" ،انظر عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfacto
rs/2013/04/20134492330407430.htm

ربيع العرب
والتحدي المتع ِّدد التأثيرات

مل يكن الربيع العريب حدث ًا بال تأثريات عميقة وجديَّة يف إيران وسلوكها
السيايس .وميكن قراءة هذا التأثري يف ثالثة مستويات مهمة.
مثال يف
فاألول مرتبط بالتغري الحقيقي يف صورة إيران بوصفها ً
موضوع الثورات ومقاومة االستبداد .وقد كانت طهران حتى أواخر
عام  2010تق ِّدم نفسها عىل أنها الدولة الوحيدة ذات الرشعية الثورية
املنبثقة من الشعب .وهي يف هذا السياق تقارن نفسها بالعامل العريب
وتركيا .غري أ ّن ربيع شعوب العرب غري املكتمل أنهى هذه األسطورة.
وبانتهائها تأثرت صورة إيران والجمهورية اإلسالمية تأث ُّ ًرا كب ًريا.
لقد أخرجت التطورات السياسية يف املنطقة العربية ،وقبلها أيضً ا،
مواجهة النظام السيايس اإليراين للتظاهرات املنتقدة لفوز الرئيس
السابق محمود أحمدي نجاد بفرتة رئاسية ثانية ،من دائرة األفضلية
يف الفعل الثوري والتغيري .وقد كانت طهران ترى أ ّن ذلك البعد حك ٌر
عليها ،وال سيام بعد تجربتها يف التخلص من أكرث النظم االستبدادية
يف منطقة الرشق األوسط .ولقد قوبلت تلك التظاهرات بقبضة أمنية
شديدة سبَّبت إليران انتقا ًدا دوليًّا ،لكنها ساهمت مساهم ًة مه ّم ًة يف
التأثري يف تلك الصورة املتداولة لدى رأي عا ّم عريب غري قليل .وبوج ٍه

دراسات وأوراق تحليليّة
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اج العا ّم
غيت تفاعالت مشهد التغيري يف املنطقة العربية املز َ
عا ّم َّ
نحو إيران .وهذا التغيري يف املزاج ينطبق عىل عالقة اإلسالميني بإيران
التي كان يُنظر إليها عىل أنها قوية وقامئة عىل التحالف .فنجاح
اإلسالميني مل يكن بالرضورة عالمة فرحة؛ بالنظر إىل املواقف التي
تبناها هؤالء اإلسالميون .وتكفي اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل عالقة
إيران باإلسالميني يف مرص .ولقد عمل امتداد ظاهرة الثورات إىل
سورية يف مواجهة حقيقية بني إيران واإلسالميني ،فها هو الرئيس
املرصي املعزول محمد مريس ينتقد حليف إيران نظام الرئيس بشار
األسد يف طهران وينتقد املؤيِّدين له ،وهي إشارة رصيحة إىل أ ّن
مقولة التوافق بني إيران وما يس َّمى قوى اإلسالم السيايس تحتاج إىل
مراجعة جا َّدة.
وغري بعيد من ذلك ،ظهر تأثري االختالف يف التعامل مع الثورة
السياسية وتفاعالتها غري املنتهية يف عالقة حركة املقاومة اإلسالمية
حامس بإيران؛ إذ إنّ الدعم الذي كانت تتلقاه الحركة مل يستمر كام
أي قدر ٍة عىل
كان األمر قبل الثورة السورية .ث ّم إنّ إيران مل متتلك َّ
التأثري يف النظام السوري متعلّق ٍة بإبقاء مكاتب حامس مفتوح ًة
يف دمشق.
لقد أعاد إيران إىل مربَّع الدولة التي تتحرك وفق مصلحتها املذهبية
والطائفية موقفُها من الثورة السورية ،وكذلك انتقادها للحكومة
البحرينية يف التعامل مع احتجاجات مواطنيها خالل عامي 2011
و .2012وقد أضاف هذا التطور مزي ًدا من التعقيد إىل املشهد
السيايس اإلقليمي ،كام أنه ساهم مساهم ًة ملحوظة يف عملية تغيري
املزاج التي كانت تحدث يف املحيط العريب نحو إيران .وهذا التطور
زاد من تحديات إيران يف املنطقة وال سيام لدى العرب ،وكذلك تركيا.
أ َّما املستوى الثاين فهو متمثّل بأ ّن ربيع شعوب العرب غري املكتمل
أحدث تغي ًريا يف طبيعة التحالفات؛ فبانتهاء بعض األنظمة املستبدة
التي كانت أخطاؤها تع ّزز صورة إيران ،أصبحت إيران نفسها يف
خطابها غري الفتة لالنتباه .فخطاب التصالح مع إرسائيل ،وكذلك
العالقة بالواليات املتحدة ،من القضايا التي تراجعت يف سلَّم أولويات
املنطقة وال سيام يف الدول التي تشهد مخاض التغيري مثل مرص .ويف
ربا
هذا السياق كانت املفارقة من جهة أ ّن املوقفني األمرييك واإليراين َّ
ال يختلفان كث ًريا يف أ ّن الربيع العريب أحدث إرباكًا يف الحسابات التي
كان البلدان يبنيان عليها سياستهام الخارجية يف املنطقة .فاالستبداد
السيايس الذي كانت واشنطن تدعمه تأمي ًنا ملصلحتها يف املنطقة
يواجه خط ًرا وجوديًّا ،ويف الوقت نفسه كانت إيران تزداد حضو ًرا

سياس ًّيا وتأث ًريا عرب الحديث عن دعم الشعوب املقهورة .و ِمثل هذا
أي خلل قد
الخطاب كان يؤ ِّمن للنظام رشعي ًة خارجي ًة معنوي ًة متأل َّ
يظهر إذا ما تراجعت رشعية النظام الخارجية.
يف هذا السياق تداعت املحاور التي طاملا قسمت دول املنطقة بني
دول اعتدال قريبة إىل واشنطن متمثّلة باألردن ومرص واململكة العربية
السعودية ،وأخرى مقاومة متمثّلة بإيران وسورية ومعها حركتا حامس
شكل ومضمونًا منذ
رش تراجع ً
وحزب الله اللبناين .ث ّم إ ّن محور ال ّ
مجيء الرئيس األمرييك باراك أوباما .يضاف إىل ذلك تراجع االهتامم
بالقضية الفلسطينية  -وهي القضية املفصلية  -بسبب االنشغال
اإلقليمي والدويل برتتيب املرحلة الجديدة ،وكذلك الوقائع الجديدة
السمة األساسية لهذه الوقائع
التي أخذت تتشكّل يف املنطقة .وإ ّن ّ
التغيري املستمر؛ ما سبّب نو ًعا من االستنزاف السيايس بالنسبة إىل
كثري من الدول والالعبني املهتمني باملنطقة.
ويف هذا السياق ينبغي اإلشارة إىل أ ّن تعامل النظام السيايس اإليراين
مع الثورات السياسية والتطورات من حولها وعودة البعد الطائفي،
ال يشري إال إىل أ ّن سورية مل تكن يو ًما قضي ًة ضمن أجندة السياسة
الخارجية اإليرانية فحسب ،بل كانت مسأل ًة داخلي ًة أيضً ا؛ فوفق األرقام
الرسمية ،يُق َّدر عدد اإليرانيني الذي يسافرون سنويًّا إىل سورية قبل بدء
الثورة ،بنحو  1.2مليون فر ًدا .وهو األمر الذي مل يكن يُتصور إقليميًّا
وحتى دوليًّا ،فقد كان الحديث متعلقًا دامئًا بتحالف إسرتاتيجي.

في المكتسبات
سبق أن أرشنا يف بداية الدراسة إىل أ ّن االتفاق يذكِّر عىل نح ٍو واضح
مبا ستكسبه إيران إن التزمت ما جرى االتفاق عليه ،ولك ّن إيران
مكاسب مرحلي ًة مختفي ًة
ليست وراء هذا فحسب؛ ذلك أ ّن هناك
َ
خلف ضوضاء االتفاق واالنشغال به ،وهي يف ظ ِّني أكرث أهمي ًة من
ظاهر املكتسبات.
وأ َّول هذه املكتسبات املرحلية هي أ ّن النظام نجح نجا ًحا موقَّتًا يف
مترير عاصفة الربيع العريب بأقل خسارة ممكنة .ويبدو واض ًحا أ ّن
النظام السيايس يسعى لتحويل تحدي الربيع العريب إليران ولسياساتها
إىل فرصة ُي ِكن أن تُ كِّن طهران من العودة ،بطريقة مختلفة ،إىل
محيطها الرشق األوسطي ،وال سيام العريب منه .ويشكِّل اتفاق جنيف
متسها
املرحلة األوىل التي متكِّن إيران من مترير جزء من العاصفة التي ُّ
خاص؛ ونعني بذلك سورية.
عىل نحو ّ
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وإ ّن إيران منذ تدخلها العسكري يف سورية تُق ُّر بأ ّن النظام غري قادر
عىل البقاء من دون د ْعم مبارشٍ ،وتق ُّر أيضً ا بأ ّن النظام غري قادر عىل
استعادة هيبة الدولة التي ميكنها أن تؤ ِّد َي دو ًرا إقليم ًّيا .وهنا ينبغي
التذكري بأ ّن إيران مل تتوقع من سورية أن تكون مع ًربا للبحر املتوسط
أو للمنطقة العربية فحسب ،بل رشيكًا إليران ال يستنزفها.
ومبا أ ّن أمر سورية قد آل إىل استنز ٍ
اف سيايس أصاب صورة إيران،
ٍ
مضاف إىل اآلثار السلبية الكبرية للعقوبات ،فإ ّن
واستنزاف اقتصادي
مؤسسة الحكم مل تج ْد خيار ٍ
أقل تكلف ًة من الذهاب إىل جنيف
ات َّ
َّ
أقل تشد ًدا .ويف هذا السياق يجب أن نؤكِّد أ ّن إيران أيضً ا،
بخطاب َّ
بعد الذي حصل يف سورية ،تبدو مقتنع ًة بأنها تستطيع أن تدافع عن
السياق نجدها تتوسل باالنتخابات
النظام السيايس وتبقيه .ويف هذا ِّ
كنوع من التخيل الدبلومايس عن الرئيس بشار األسد.
مؤسسة
أ ّما املكسب الثاين املرحيل امله ّم فهو تجديد الرشعية .وتؤكِّد ّ
الحكم  -بنا ًء عىل االتفاق  -عودة النظام إىل قاعدته الشعبية الداخلية
ورأيه العا ّم الداخيل؛ حتى يج ِّدد رشعيته .وبهذا اإلنجاز قد يتحسن
مؤسسة الحكم؛ ما سينعكس عىل
األداء االقتصاد اإليراين بالنسبة إىل ّ
حياة اإليرانيني بوج ٍه عا ّم .عىل هذا النحو ،إذن ،يسعى النظام إىل
توجيه رسالة إىل الداخل اإليراين عرب القول إ ّن العداء ألمريكا كان
من أجل مصالح إيران واإليرانيني ،وإ ّن حافز الحديث مع واشنطن
والغرب إمنا هو من أجل مصالح إيران واإليرانيني أيضً ا.
وأ ّما املكسب الثالث ،وهو أيضً ا مرتبط بقدرة االتفاق عىل االستمرار
أو البناء عليه ،فهو مرتبط بجوار إيران العريب؛ فث َّمة رسالة تو ِّج ُهها
إيران إىل جريانها العرب مفادها أ ّن طهران استطاعت عرب خصومة
دامت أكرث من ثالثة عقود ،أن تنتزع من خصومها الغربيني ،وعىل
رأسهم الواليات املتحدة ،اعرت ٍ
افات مهم ًة متعلّق ًة بحق إيران يف برنامج
نووي سلمي ،بعد أن كان ذلك محر ًما قبل عام  ،2006ث ّم االعرتاف
بحق إيران يف التخصيب املنخفض ،عىل األرايض اإليرانية ،ث ّم أخ ًريا
قبول احتفاظ إيران بنصف ما لديها من اليورانيوم املخصب بنسبة
 20يف املئة .واألهم من ذلك كلّه ،رمبا يكون متمث ًّل بانتزاع اعرتاف
حل يف سورية إلَّ بحضور إيران.
مفاده أ ْن ال َّ
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أي مسؤول يف إيران ،مهام كان موقعه ،مستع ًّدا أل ْن
رمبا مل يكن ُّ
يتحمل تبعاتها املستقبلية السلبية ،وال سيام بعد خطاب الخصومة
الشديدة مع الواليات املتحدة والغرب .من هنا ،فإ ّن االتفاق يعكس
للميض يف أم ٍر بدا بق َّوة منذ عام .2001
مؤسسة الحكم
إجام ًعا داخل ّ
ِّ
ويأيت هذا اإلجامع يف إطار القلق من بداية تآكلٍ ما يف رشعية النظام
داخليًّا وخارجيًّا .وبتوقيع االتفاق قد ينجح النظام يف استعادة
الرشعية الداخلية املرتبطة بالتفاف الناس حوله .وهذا االلتفاف لن
تحسنٍ ما يف الوضع االقتصادي الداخيل ،لكنه يف
يكون بعي ًدا من ُّ
الوقت نفسه سيكون مشوبًا بالخطر إ ْن مل يَ ْج ِر تنفيذ االتفاق املرحيل،
األمر الذي قد مينع اتفاقًا طويل األمد .ويف اآلن نفسه يبدو النظام يف
بأي نوع من الرشعية التي أُ ِّسست عىل صورة
معني ِّ
هذه املرحلة غري ٍّ
إيران يف املنطقة ،بل إنَّه يبدو معن ًّيا بانتزاع اعرتافات أممية بشأن
أدوراها اإلقليمية.
لقد كان توقيع االتفاق نجا ًحا ألهل الدبلوماسية ،لك ّن تنفيذه سيكون
شاقًّا ،فهو معيار ملدى مصداقية الغرب يف التغري نحو إيران ،وملدى
جِديّة الدول الغربية وواشنطن تجاهها؛ من جهة تحويل االتفاق
إىل اتفاق طويل األمد ينتج عنه تطبيع يف العالقات الدبلوماسية
مع إيران .وهو كذلك مؤرش ّ
مؤسسة الحكم
دال عىل مدى جِديّة ّ
يف إيران؛ من جهة التوجه نحو الغرب وواشنطن ،بعد سنوات من
الخصومة والسعي التباع النموذج الصيني سياسيًّا واقتصاديًّا لقطع
أي طريق عودة مع الغرب .ومن امله ّم التذكري بأ ّن طريقة تنفيذ
ّ
كل
االتفاق ال تخلو من عوائق حقيقية ،تتمثَّل بالضغط الداخيل يف ٍّ
أي عقوبات عىل سبيل املثال ،إن
من الواليات املتحدة وإيران .فف ْرض ِّ
سيبكه .وكذلك الشأن بالنسبة إىل
مل يُ َؤ ِّد إىل توق ٍُّف يف مسار االتفاقُ ،
املؤسسة العسكرية أو الدينية يف إيران؛ ذلك أنها قد تعصف
ضغوط ّ
باالتفاق.
واالتفاق يركِّز  -وفق ما هو معلوم – عىل الربنامج النووي ،لكن
ماذا بشأن برنامج الصواريخ اإليرانية غري التقليدية الطويلة األمد
التي كث ًريا ما كان يع ُّدها الغرب تهدي ًدا؟ وعىل صعيد غري بعيد ،أين
كل ما يحدث؟ هل ميكن أن تبقى متفرج ًة إذا ما سار
إرسائيل من ّ
تنفيذ االتفاق بطريقة سلسة ،وظهرت مالمح االنتقال إىل اتفاق
طويل األمد؟

إ ّن االتفاق الذي أدخل إيران يف دائرة جديدة من التعهدات الدولية
خاتمة
ستكون له تبعات متعلّقة بإيران إ ْن تعطَّل ومل ِ
ميض قُدما .وهي
بتوقيع االتفاق مع املجموعة  ،1 + 5تكون إيران قد تنفست الصعداء مسألة ال يبدو أ ّن واشنطن وحلفاءها سيف ِّوتونها من حيث مامرسة
ٍ
مستقبل.
ً
مزيد من الضغوط الدبلوماسية عىل إيران
أي اتفاق مع الغرب .وهي خطوة
ونزعت فكرة الخوف من توقيع ّ

