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االتفاق النووي اإليراني
تداعياته وآفاق تأثيره

صراعا
تناقــش هــذه الورقة تداعيات االتفاق النووي اإليراني على الداخل اإليراني الذي يشــهد
ً
مســتم ًرا بيــن المعتدليــن والمحافظين .كما ترصــد وتحلل ردود الفعل داخــل الدول العربية
الخليجيــة التــي تمثــل الكتلة العربيــة األقرب جغرافيا إلــى إيران ،واألكثر تداخــا معها ،وتخو ًفا
أن االتفاق يق ّيد الجمهورية اإليرانية أكثر مما يطلق يدها ،فهو يضعها تحت
منها .ترى الورقة ّ
رقابة دولية .فأنواع العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها في المستقبل ،إن هي خرقت كل
بنود االتفاق أو بعضها ،تبقى عامل تحكم في مسلك إيران في المستقبل .ومن جانب آخر،
أن المفاوضــات الماراثونيــة الطويلة لم تكن
تــرى الورقــة أن ممــا ظهر على الســطح يوضح ّ
محصورة في االتفاق النووي ،على نحو ما يريد أن يؤكده الجانبان ،وإنما كانت هناك ملفات
أخــرى ،مــن بينهــا دور إيــران المســتقبلي في المنطقــة والعالم .وتــرى الورقة أن التســارع في
انعكاسا للملفات األخرى.
ملفي سورية ،واليمن ربما يمثل
ً
* باحث وأكادميي كويتي ،أستاذ يف قسم علم االجتامع – جامعة الكويت.
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مقدمة
أطلق االتفاق املوقَّع بني الدول الكربى الخمس والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،يف  14متوز /يوليو  ،2015عىل برنامج إيران النووي ،جملة
من الديناميات؛ الداخلية يف إي ـران ،واإلقليمية يف دول الجوار،
والدولية ،عىل املستوى السيايس والعسكري واالقتصادي .وال تزال
هذه الديناميات تتفاعل بعمق ،تحت السطح السيايس وفوقه ،يف
املجال الرصاعي املحتدم يف املنطقة ،وت ُن ِتج تأثريات متداخلة بني
الداخل والخارج.
وقد تجاوبت أقالم ورؤى يف دول الخليج مع امللف املطروح (ما بعد
االتفاق) ،بني ناقد بعنف ،أو محذر بوضوح ،أو متقبل بتحفظ .إلّ أ ّن
تلك الرؤى بقيت يف مرحلة الاليقني النهايئ ،توخ ًيا لخطوات مقبلة
تتخذها إيران ،يف املستقبل القريب أو املتوسط ،إلظهار التوجهات
التي تختمر يف ملفات إيران الخارجية ،الدبلوماسية منها والعسكرية
عىل حد سواء.
ويجد املطّلع عىل مس ّودة االتفاق أنه معقد وتفصييلّ ،إل أ ّن النتيجة
التي خرج بها كاتب هذه السطور هي أ ّن االتفاق يق ّيد الجمهورية
اإليرانية أكرث مام يطلق يدها ،ويضعها تحت رقابة دولية .فأنواع
العقوبات التي ميكن أن تتعرض لها يف املستقبل ،معروفة سلفًا ،إن هي
تبي مام ظهر عىل
خرقت كل بنود االتفاق أو بعضها .إضافة إىل ذلك ّ
السطح أ ّن املفاوضات املاراثونية الطويلة مل تكن محصورة يف االتفاق
النووي ،عىل نحو ما يريد أن يؤكده الجانبان ،وإمنا كانت هناك ملفات
أخرى ،من بينها دور إيران املستقبيل يف املنطقة والعامل .ومن هنا ،نرى
التسارع يف ملفني خطرين :األول سورية ،والثاين اليمن(((.

القضية األساسية
يبدو لكثري من املحللني أ ّن القضية األساسية يف املشهد املمتد ألكرث من
ثالثني عا ًما إىل اليوم ،أي منذ قيام الثورة اإليرانية عام  ،1979والتي
ساعدت يف تعطل التفاعالت الطبيعية بني إيران والعامل وتب ّني عالقات
إقليمية ودولية صحية مع اآلخرين ،تكمن يف أ ّن إيران "الجمهورية
اإلسالمية" لديها معضلة هيكلية تتكون من شقني ،أحدهام سيايس
واآلخر عقيدي.
 1ظهر للمتابعني أ ّن إيران خضعت للرغبة األمريكية أثناء املفاوضات ،عندما أوقفت مسرية
باخرة كانت متجهة إىل اليمن لنجدة الحوثيني ،وأعادتها إىل إيران ،بطلب أمرييك واضح ،ت ّم
أثناء املفاوضات.
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ويتمثّل العامل السيايس يف أنها تحمل " "syndromeالخوف من
التدخل الغريب لإلطاحة بالنظام القائم .وعدم اليقني التاريخي الذي
استقر بسبب الخوف من التدخل الخارجي ،راجع إىل االعتقاد أ ّن
الذي ساعد يف إفشال ثورة وطنية  -وهي ثورة محمد مصدق عام
 ،1952وكانت حراكًا سياس ًيا جديًّا  -هو التدخل األمرييك  /الربيطاين
وقتئذ .ويختزن الضم ُري السيايس اإليراين العميق أ ّن ذلك التدخل عطّل
أن تتب ّوأ إيران موقعها الذي ترغب فيه وتتطور من خالله إىل بلد
مستقل ،فاستقر يف الضمري الوطني اإليراين أ ّن من أفشل ذلك الحراك
هو التدخل الغريب ،واألمرييك عىل وجه التحديد .وعىل الرغم من أ ّن
الوثائق التي ظهرت بعد ذلك تقول العكس((( ،فإ ّن هذا التصور ال
يزال قاب ًعا يف الذهنية اإليرانية ،ومن ث ّم ،ينبغي للعداء الواضح للغرب
وأمريكا عىل وجه الخصوص أن يستمر ،حتى ال تقرتب تلك القوى
"املستكربة" من الثورة .وألخذ الحذر من أي تدخل خارجي إلفشال
الثورة اإلسالمية ،يكون من األفضل ،عىل نحو ما استقر لدى اإلدارة
اإليرانية العليا ،الهجوم ال انتظار الدفاع ،فكان "امللف النووي" ،مبا
يحمل من مضامني ،خ َري وسيلة للهجوم.
أ ّما الشق اآلخر ،العقيدي ،غري الظاهر وغري املتحدث فيه ،فهو أ ّن
املذهب اإلثني عرشي الشيعي ،والذي يعتقد به معظم اإليرانيني،
وبسبب رصاع طويل يف صدر اإلسالم وما بعده مع السلطة الزمنية،
تخىل عن الرصاع عىل السلطة ،وترك أمر السلطة الزمنية للحكام،
واكتفى بأحكام الرشيعة واملعامالت الخاصة بالناس يف شؤون دينهم.
وحتى روح الله الخميني نفسه ،كتب كتابًا عام  1944بعنوان "كشف
األرسار" ،يسري يف الطريق نفسه "ترك السلطة الزمنية ألهل السياسة".
ولك ّن حوادث الرصاع املحتدم بني الشاه محمد رضا بهلوي والسلطة
الدينية يف قم ،تفاقمت وتحولت إىل رصاع حا ّد مع عدد من القوى
السياسية يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املايض ،ودفعت
الخميني إىل تغيري رأيه ،والتحول إىل فكرة "والية الفقيه" ،وحمل
تول
كل القوى املناوئة للشاه عىل جبهة واحدة .وهذا يعني ،ضمن ًياّ ،
رجال الدين السلطة الدينية واملدنية ،ويعنى  -أيضً ا  -الثورة الدامئة
عىل الظلم (كام يراه أهل الفكر الشيعي املنتمي إىل هذه املدرسة
الحديثة) .لقد جعل هذا األمر تصدير الثورة ضمن العقيدة الخمينية.
تبي ،من دارسات حديثة ،أ ّن من أفشل ثورة مصدق هم  -يف الحقيقة  -مجموعات
2
ّ
محافظة من الداخل اإليراين ،فبعد أن فشلت املخابرات األمريكية يف محاولة أوىل يف إسقاطه،
أول ثم إىل روما ،وتحرك جزء من
وهرب الشاه محمد رضا بهلوي ،عىل إثرها ،إىل بغداد ً
الشارع اإليراين ضد مصدق بقيادة رجال الدين ،عىل أساس أنه قريب من الحزب الشيوعي
اإليراين (تودة) ،وبقية القصة معروفة .انظر:
Ray Takeyh, "What really happened in Iran?", Foreign affairs (July/August
2014), pp. 2 - 12.
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ومبا أ ّن رفع الظلم ال يجوز تفعيلة ضد النفس (أي حكم الفقيه يف
إيران) ،فيجوز تفعيله ضد اآلخر ،بد ًءا باألقليات (أو حتى أغلبيات)
الشيعية يف الجوار ،وخاصة العريب ،فأفرز ذلك جزئيًا الحرب العراقية
اإليرانية ،ثم بعدها التدخل يف كل من العراق ولبنان وسورية
والبحرين والكويت والسعودية ،بدرجات متفاوتة وطرق مختلفة.
مثّل هذان العامالن (السيايس والعقيدي) بعد ذلك مصلحة قومية
إيرانية ،نبتت حولها ذكريات االنتصارات الفارسية التاريخية يف
الجوار وإحياء اإلمرباطوريات القدمية .واستطاعت الدولة اإليرانية
اإلسالمية "الجمهورية اإلسالمية" لفرتة أن ترسق شعارات براقة
داعبت املخيلة السياسية لرشيحة واسعة من العرب ،وهي الحرب
ضد إرسائيل ،واستخدمت هنا "حزب الله اللبناين" الذي وفّر لها
منصة انطالق تجاه القضية الفلسطينية((( ،وتجاه التجنيد السيايس أو
تربيره عىل أنه عابر للطوائف ،كام وفّر لها "تحقري" األنظمة العربية
يف نفوس مواطنيها ،كونها مل تستطع مواجهة إرسائيل وواجهها حزب
الله ،بل انترص عليها .أضف إىل ذلك متدد نفوذها ملجموعة حامس
يف غزة ،وهو ما وفّر لها غطاء للقول إنها مع املقاومة برصف النظر
عن املذهب ،وليس فقط مع املذهبية .ودخل حزب الله يف رصاع مع
إرسائيل يف مواقع متقطعة ،وحتى حرب مفتوحة ،وع َّد نتيجة الحرب
معها خاصة عام  2006انتصا ًرا "إلهيًا"((( ،ما س ّهل بيع فكرة "دعم
املقاومة" مسنو ًدا بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وهكذا ،دفع العامالن السيايس والعقيدي إيران إىل الدخول يف
مغامرة الحصول عىل "الطاقة النووية" طريقًا النتزاع االعرتاف الدويل،
وتغذيه املشاعر القومية اإليرانية .وعىل الرغم من أ ّن إيران قالت
أكرث عىل لسان املرشد األعىل السيد عىل خامنئي وتكرا ًرا ،إنّها ال
تنوي الحصول عىل السالح الذري وإنه "مح ّرم" لديها ،فإ ّن الشكوك
الدولية استقر رأيها عىل أنها ،من املرجح ،إن حصلت عىل التقنية
املتقدمة الالزمة ،فسوف تتحول رسي ًعا إىل إنتاج السالح النووي.
وتزامنت تلك املخاوف مع استقرار فكرة عدم التدخل العسكري
أو "التورط األمرييك" يف الرشق األوسط ،فكان املخرج هو مفاوضات
طويلة انتهت باتفاق  14متوز  /يوليو .2015
 3تخلّت الجمهورية اإليرانية عن نرصة املقاومة الفلسطينية التي تبنتها يف البداية ملصلحة
خلق ذراع خاصة بها ،تضمن والءها الدائم وتستخدمها كام تريد ،كام حصل مع حزب الله يف
دعم تدريبيًا لهؤالء
سورية ،وف ّرخ عددًا من "أحزاب الله" يف عدد من الدول العربية ،وقدّم ً
فضل عن الدعم اإلعالمي.
ً
 4حقيقة األمر أ ّن السيد حسن نرص الله بعد انتهاء حرب  2006قال :لو كنت أعرف أ ّن
غي رأيه بعد ذلك وسامها
نتيجتها هذا التدمري ،ما خضت الحرب ،ولكنها الحرب ،ولكنه ّ
تبي للكثريين
"النرص اإللهي" لدغدغه شعور العامة ،وبعد توجه الحزب للتدخل يف سورية ّ
أنّه ال يعدو أن يكون مدف ًعا ضائ ًعا  lost cannonللجمهورية اإليرانية ،توجهه إىل الدفاع
عام تع ّرفه أنّه مصالحها.

أيلول  /سبتمبر 2015

دخلت إيران املفاوضات من أجل هدفني؛ األول هو الحصول عىل
اعـراف نهايئ وقطعي من دول كربى وخاصة الواليات املتحدة
بوجود "الجمهورية اإلسالمية" بصفتها دولة ،من أجل االطمئنان عىل
النظام ،والثاين "االعرتاف مبصالحها يف الجوار" أي رشيكة يف الترصف
يف املنطقة .األول يحقق لها استقرا ًرا كانت دامئًا تتوق إليه  -وال
تزال قلقة بشأنه  -أل ّن كثريين يف طهران وخارجها ال يعتقدون أ ّن
"حكم املاليل" هو حكم عرص ،حتى لو ته ّجن بشعارات شبه حداثية،
كالدستور واالنتخابات املقيدة ،فهو زائل المحالة .والثاين هو الدفاع
عن "مظلومية الشيعة" يف دول الجوار ،خاصة العراق ولبنان والبحرين
واململكة العربية السعودية ،يف مشهد يحايك "الثورة البلشفية التي
يجب أن تص ّدر للعامل الرأساميل املتوحش" .وهو األمر الذي يجعلها
حارضة يف املشهد اإلقليمي ،ومهدت لهذا الحضور بتجنيد عدد من
مواطني تلك الدول املجاورة (العربية) وتدريبهم مبارشة أو بواسطة
حزب الله اللبناين ،بل انشأت فر ًعا تاب ًعا للحرس الثوري يس ّمى "حزب
الله الدويل" من أجل إطاحة املستكربين.
راهنت إدارة السيد حسن روحاين ،بعد فوزه يف حزيران  /يونيو
 2013بصفته طرفًا معتدلً نسب ًيا ،عىل وجود إدارة أمريكية ميالة إىل
"السلم" ،كام راهنت إدارة أوباما يف واشنطن عىل ميل إدارة روحاين
إىل "االعتدال" .وكان الرهان املشرتك تعب ًريا عن رغبة من الطرفني،
فاالثنان يحتاج كالهام إىل اآلخر ،ولكل دوافعه وتربيراته الخاصة.
الالفت هنا أنّه عىل الرغم من الشغب الذي أحدثته إدارة نتنياهو
اإلرسائيلية ،داخل الواليات املتحدة وخارجها ،بسبب تلك املفاوضات،
فإ ّن املوضوع اإلرسائييل مل يظهر عىل سطح املفاوضات املاراثونية
بني إيران والقوى الخمس ،عىل طول فرتتها .كام أ ّن ملف "السالح
النووي اإلرسائييل" مل يوضع عىل طاولة املفاوضات ،حتى من باب
تبادل أوراق الضغط ،أو س ًدا للذريعة بإرضاء للجمهور العريب .لقد
كانت الدول العربية ترفع شعا ًرا دامئًا بإخالء الرشق األوسط من
دليل عىل أ ّن مصالح إيران
السالح النووي ،وتجاهل هذه املطلب كان ً
القومية مق ّدمة إىل حد بعيد عىل أي مصالح لفظية تق ّدمها لقضية
فلسطني ،أو بعض التضحيات املالية أو الدعم املعنوي "للحرب عىل
إرسائيل" ،والتي باعتها لجمهور عريب واسع تقبلها يف البداية.

ديناميات الداخل
استنا ًدا إىل مقولة أ ّن "كــل السياسات هي سياسات داخلية
 ،"All politics are local politicsكــان الهدف املسكوت
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عنه لدى اإلدارة األمريكية من تحقيق االتفاق النووي املوقّع يف
 14متوز  /يوليو  ،2015هو االف ـراض بــأ ّن االتفاق سوف يطلق
ديناميات االعتدال يف جزء من الطيف الحاكم يف إيران ،وأ ّن الشعوب
اإليرانية محبة للحياة والعيش ،وأ ّن رشيحة واسعة من الشعب تعبت
من املواجهة الدامئة مع "اآلخر" الخارجي ،لذلك سوف تتوجه بعد
أن يستقر لها األمر إىل تأكيد نفيس ألّ أحد من الخارج يريد إطاحة
النظام ،ويستقر العمل عىل التصالح مع العامل .وهو افرتاض سوف
تثبت األيام مدى صحته من خطئه.
إلّ أ ّن املتابع يالحظ ،أ ّن رصا ًعا قد بدأ بني "املعتدلني" وأصحاب
"الثورة الدامئة" أو "املتشددين" .وهذا الرصاع يتفاقم ويفرز أيضً ا يف
الجوار .ومن مظاهر هذا الرصاع الشعارات "املعتدلة" التي بدأ محمد
جواد ظريف يطلقها عىل صفحات الصحف (العربية والغربية) ،من
أجل فتح امللفات امل ُختلف فيها والتوجه إىل تسويتها .وهي شعارات
تتضارب مع توجه املتشددين الذين يرون أ ّن االتفاق النووي تقييد
لحرية إيران ،وحجر عىل طموحاتها ،وطريق للتدخل يف شؤونها.
ونجد عىل رأس هذا الفريق من املتشددين عد ًدا من املاليل مدعومني
بقادة من الحرس الثوري الذي بنى له رصو ًحا اقتصادية وسياسية ال
ميكنه التخيل عنها .كام ش ّن هذا الطرف املتشدد عىل اإلصالحيني حربًا
داخلية ،وعنوان بعضها سجن مهدي هاشمي رفسنجاين((( ،ابن أكرب
"اإلصالحيني" هاشمي رفسنجاين ،والتضييق عىل مجموعة اإلصالحيني
أصحاب الثورة الخرضاء عام  ،2009ومنهم مهدي كرويب ومحمد
خامتي ومري حسني موسوي((( ،وعدد كبري ممن يعتقد أنهم ميكن أن
يكونوا رأس حربة يف التغيري إىل االعتدال املنشود .إ ّن آية الله عىل
خامنئي هو الذي ميسك عصا "املايسرتو" ويالعب الجبهتني ،فمن
جهة نقرأ بعض ترصيحاته فيبدو موافقًا عىل االتفاق النووي ،ومن
جهة أخرى تصدر له ترصيحات أخرى يعلن فيها رفضه االتفاق ،كام
يعلن عن إغالق صحف تنتقد االتفاق.
يف الفرتة السابقة الطويلة لحكم "املاليل" ،ركبت يف إيران مصالح مبنية
توسع الحرس الثوري يف النفوذ ويف االقتصاد ،ما
عىل التشدد ،وخاصة ّ
يعني أ ّن رشيحة واسعة من املستفيدين ليس لهم مصلحة يف أن
محتمل يف الداخل اإليراين،
ً
يطبّق االتفاق .وهو ما سوف يطلق رصا ًعا
قد ينطلق حا ًدا ورمبا دمويًا يف املستقبل ،كام أنه قد يفيض عىل
الجوار ،وما النشاط امللحوظ للمجموعات التابعة إليران يف كل من
البحرين والكويت ،إلّ جزء من تلك اإلفاضة.
 5ابن هاشمي رفسنجاين
 6وهؤالء ليسوا مواطنني عاديني ،بل كان أحدهم رئيس جمهورية واآلخران مرشحني
للرئاسة ورئيس الربملان ورئيس الوزراء.

ر ّدة فعل اإلقليم
بعد تردد "رحبت بعض دول اإلقليم الخليجي" باالتفاق النووي
( ،)1+5وت ّم األمر بعد محاوالت مستمرة من اإلدارة األمريكية إلقناع
الدول الخليجية بأ ّن خ ًريا ما ميكن أن ينتج من هذا االتفاق ،وأ ّن
"أمن" املنطقة مكفول من جانب الواليات املتحدة .كان عىل رأس
املحاوالت اجتامع الرئيس األمرييك باراك أوباما يف كامب ديفيد وسط
شهر أيار  /مايو  ،2015بزعامء الخليج أو من ميثّلهم ،وما تاله من
اجتامعات عىل مستويات مختلفة ،س ّميت الحقًا باجتامعات "تنفيذ
اتفاق كامب ديفيد" ،أ ّما عىل املستوى غري الرسمي ،من أهل الرأي،
فقد قوبل االتفاق مبوجة من الشك (القوي أو املتوسط أو الضعيف)
حصيلتها أ ّن االتفاق سوف لن ينتج إيجابية ما.
يذهب الشك الضعيف إىل االعتقاد أ ّن هذا االتفاق ميكن أن ينتج
اعتدالً ما يف أوساط الحكم اإليراين((( ،بعد أن يتأكد أنه ليس مطار ًدا أو
منبوذًا ،وأ ّن املال الذي سوف يأيت نتيجة االتفاق إىل الخزينة اإليرانية
ويغي املوقف السيايس
ميكن أن ينعش الطبقة الوسطى بالتدريجّ ،
اإليراين ،أي بالتعبري الغريب give them the benefit of the doubt
(لنعطهم إيجابيات الشك) .كام أ ّن هذا املال إن مل ينفق عىل الداخل
ِ
العطش للخدمات واملرافق ،فسوف يطلق صيحات احتجاجات شعبية،
قد تطول البناء األساس للنظام ،فهو مضطر أن يستخدم الكثري من املال
القادم "امل ُفرج عنه" لرصفه عىل االحتياجات الداخلية.
وعليه ،فإ ّن االقرتاح ،عىل الرغم من التحفظ  -خليل حيدر" :علينا أن
نتوقف عن 'الولولة' املبالغة مبا سوف تفعله إيران بنا ،وعلينا أن نبني
عالقات إيجابية مع املجتمع اإليراين بعي ًدا عن السلطة"  -وهو توجه يف
الرأي إىل جانب كونه محدو ًدا ،فإنّه موجود .ويغلب عىل املحللني  -غري
خليل حيدر  -الذين يرون أ ّن مثة إيجابيات ،كونهم إ ّما متعاطفني مع
الدولة اإليرانية اإلسالمية أو ينظرون إىل األمر من زاوية "لنجرب".
ويث ّمن هذا التوجه بدرجاته محاوالت وزير الخارجية جواد ظريف فتح
باب معقول للتفاهم ،وأنه قد يكون متحدث ًا باسم االعتدال الجديد.
أ ّما أصحاب بقية الشك القوي واملتوسط تجاه نيات إيران فلديهم
شواهد كثرية((( ،حتى يصل بعضهم (األنصاري) إىل القول" :إ ّن خطاب
" 7مع الحوار واالنفتاح والتطبيع مع إيران ،عرب بناء عالقات قوية مع املجتمع اإليراين،
طبقًا للكاتب الكويتي خليل عىل حيدر" ،انظر :عبد الحميد األنصاري" ،االنفتاح عىل إيران
بني الحامئم والصقور الخليجيني" ،صحيفة الجريدة (الكويت) ،2015/8/10 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1XwYfIl
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االعتدال اإليراين هو مخاتل"((( .ويذهب آخرون إىل القول إ ّن االتفاق
قد يساعد طهران عىل االستمرار يف سياسة اليد الطوىل .ويأتون
بشواهد منها ،قول حسن نرص الله (زعيم حزب الله يف لبنان والناطق
شبه الرسمي للمتشددين) قبل أسابيع من االتفاق ما معناه (اآلن
وإيران محارصة انظروا ما تفعل ،فكيف إن جاءها بعد االتفاق كل
املال املتوقع؟) ،وهو تهديد مبطن .ويعزى أمر املتخوفني واملشككني
إىل أ ّن إيران سيكون لها اليد املطلقة يف شؤون اإلقليم ،وأنها تفاخرت
من خالل بعض سياسييها قبل أشهر بأنها دخلت أربع عواصم عربية
وهيمنت عليها (بــروت ،ودمشق ،وبغداد ،وصنعاء)( .((1فلامذا
ال تهيمن عىل عواصم عربية أخرى ،ولها زرعها من القوى والذين
ينتمون إليها يف حالة "رعوية" غري منكرة؟
ويدلل هذا التوجه عىل موقفه بعدد من التدخالت اإليرانية
التي طفحت يف اآلونة األخرية؛ منها تهريب السالح إىل كل من
البحرين والكويت( ،((1ومحاوالت تهريب سالح إىل اململكة العربية
السعودية ،كام أ ّن املنارصة السياسية واإلعالمية (عىل األقل)
للجامعة الحوثية يف اليمن دليل آخر عىل شهية التمدد ،فيام فقد
حزب الله تعاطف الكثريين الذين اكتشفوا أنه ليس أكرث من ذراع
إيرانية توجهها طهران كام تريد.

ما سوف تتمخض عنه الشهور
المقبلة
يف العمل السيايس ،من واجب املتابع أن يتوقع غري املتوقع .وغري
املتوقع يف هذا السياق هو أن تصبح إيران بعد حني دولة جارة
مساملةّ ،إل أ ّن هذا االحتامل يبدو ضعيفًا للغاية ،أخذًا يف الحسبان
رصا مشحونًا بالرصاع .يبدو احتامل أن تسعى إيران كام
تاريخًا معا ً
هي إىل التعامل مع دول الخليج فرادى ،أفضل سيناريو ميكن له أن
يت ّم ،ورمبا يكون ذلك بخلق عدد من األزمات الداخلية تستفيد منها
أول .ويذهب البعض إىل القول إ ّن
من أجل إرضاء التشدد الداخيل ً
حضور املتشددين اإليرانيني سوف يزداد رشاسة "عىل األقل يف املرحلة
األوىل" حتى يحافظوا عىل مواقعهم املتقدمة يف النظام .واألكيد أ ّن
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 10كل تلك العواصم األربع تعاين من جملة املعضالت ،فال رئيس يف لبنان وال أمن يف
العراق ،وحرب أهلية يف كل من سورية واليمن.
 11إعالن من الحكومة الكويتية يف  13آب  /أغسطس  2015عن اكتشاف ترسانة سالح
مهولة بحوزة أشخاص قيل إعالم ًيا إنهم اعرتفوا بأنهم تابعون لحزب الله ،و ُد ِّربوا عىل السالح
يف كل من إيران ولبنان.
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رصا ًعا محتد ًما سوف ينشأ يف إيران بني مجموعات مختلفة ،ولك ّن
االختالف بينها يف الدرجة وليس يف النوع.
أ ّما أن تكون إيران "مختلفة" يف املدى القصري أو رمبا املتوسط ،فهو
أمر مستبعد ج ًّدا ،ذلك أ ّن ميالد إيران جديدة يحتاج إىل قادة جدد
ومفاهيم جديدة وتحالفات جديدة ،ال يرحب بها القادة املتنفذون
الحاليون .ولكن الظاهر أ ّن إيران يف مأزق أش ّد مام كانت عليه وقت
ربا وقّعت االتفاق من دون إعداد سيناريو ملا
الحصار الدويل ،فهي ّ
بعد االتفاق ،وملا هو مطلوب منها أن تفعل أو ملا هو توقّعها .فإيران
تواجه يف الوقت نفسه صعوبات حقيقية يف الجوار ،فالعراق عىل نار
حاص
التغيري ،ويف سورية يبدو أ ّن النظام يخرس أكرث مام يربح ،ويُ َ
حزب الله يف لبنان بعد أن فقد الكثري من صدقيته عىل الصعيد
تبي أنّه "مدفع سائب"  loose cannonألهواء النظام
الشعبي ،وقد ّ
االيراين أكرث منه حركة وطنية.
ويف املقابل فإ ّن دخول النفط اإليراين إىل السوق الدولية ،يف هذا
الوقت ،مع وجود فائض نفطي كبري ،سوف يضغط عىل أسعار
النفط ،ويترضر الجميع مبا فيهم إيران من تراجع األسعار ،األمر الذي
يقلل احتامل تعايف االقتصاد اإليراين من جهة ،وقدرة إيران يف املدى
املتوسط عىل االستمرار يف تقديم دعم مايل لحلفائها من جهة أخرى.
تبدو املخاطر اليوم أكرث جدية ،فإ ّن عدم اليقني اإليراين قد يأخذ
الجمهورية اإليرانية إىل مغامرات ال يعرف أح ٌد نتائ َجها أو منتهاها.
ولقد أثبت التاريخ الحديث أ ّن النظام األيديولوجي ال يفكر بأسلوب
منطقي ،فهو ال يفكر ّإل مبا يعتقد أنه صحيح وقطعي .وقد يأخذ
الرصاع الداخيل يف إيران صو ًرا محتدمة ،وتظهر له إفرازات إقليمية ال
تحمد عقباها .ومع التغريات التي أحدثتها عاصفة "الحزم /األمل" التي
ش ّنتها دول عربية بقيادة اململكة العربية السعودية ،لتقييد التمدد
اإليراين يف اليمن ،قد يدفع الرصاع املتشددين إىل التوجه إىل املناطق
الرخوة يف نظرهم ،ولعلها دول الخليج الصغرى ،والتي يرى بعض
القادة اإليرانيني أنها سهلة املنال .هكذا ،تبدو االحتامالت مفتوحة،
ولك ّن املؤكد أننا سوف نشهد فرتة رصاعية قد تكون تداعياتها أهم
مام قد خربناه حتى اآلن.

