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االتفاق النووي اإليراني

محمد رضا فرطوسي

*

تداعيات االتفاق النووي :الرؤية اإليرانية

ً
حالــة من التأهب
تســتعرض هــذه الورقة كيف عاشــت إيــران ،خالل العقود األربعــة الماضية،
للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها ،والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي،
َ
ً
واضح بشــرعيتها
باعتراف
تحظ ،طوال هذه العقود،
وفقا للرؤية الرســمية اإليرانية .فإيران لم
ٍ
ٍ
مــن القــوى الكبــرى ،وال ســيما أميــركا .وقد خلق هــذا األمر ً
قلقا مســتم ًرا وحصر جهــد إيران في
"حفظ النظام" الذي جعله آية اهلل خميني من "أوجب الواجبات .وقد انعكست هذه الظروف
بصــور ٍة ملحوظــة ،علــى مفهــوم األمــن القومــي اإليرانــي وإســتراتيجياته .ترى الورقــة أن من
َ
ُ
بداية مرحلة جديدة .فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف
االتفاق النووي
الممكن أن يكون
ُ
المجتمــع الدولي ،وإقراره بمطالبها المشــروعة ،وهو مــا دلت عليه آلية الحوار الغربي معها،
أن االتفاق سيحررها من
بشكل صريح ُ
ومجمع عليه .وترى الورقة أن األهم ،بالنسبة إلى إيرانّ ،
هاجــس األمــن واالســتقرار ،ويدفــع بهــا إلــى الســعي إلبــراز معالــم "النمــوذج اإليرانــي" فــي
المنطقــة .تناقــش الورقــة ً
أيضا ،مخــاوف دول الجــوار ومحاوالت إيــران طمأنتهــا .كما تناقش
مواقف التيارات السياسية ،ومراكز القوى اإليرانية ،واختالفها حول سلبيات االتفاق وإيجابياته.
كمــا تعــرض لالختالفــات حــول ترتيــب أولويــات المرحلــة القادمة ،ومســتوى الحــذر أو الترقب
لسيناريو فشل االتفاق ،أو انهياره ،وطرق مواجهة كل ذلك.
*

باحث إيراين ومخرج أفالم وثائقية مقيم يف كندا.
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أُعلن عن االتفاق النووي بني إيران والدول الخمس دامئة العضوية
يف مجلس األمن باإلضافة إىل أملانيا ( ،)1+5وبدأت معه مرحل ٌة من
الغموض بعد أن اشتدت املنافسة اإلقليمية خالل فرتة املفاوضات
التي استغرقت أكرث من عامني .وقد نتج هذا الغموض من حدة
االنقسام وتصعيد اللهجة اإلعالمية ،حتى بدا أ ّن آفاق التوافق وفرص
التقارب باتت معدومة.
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رصيح و ُمجمع عليه .واألهم ،بالنسبة إىل إيران ،أ ّن هذا االتفاق
سيغي ركيزتها من هاجس األمن واالستقرار إىل السعي إلبراز معامل
ّ
"النموذج اإليراين" يف املنطقة ،وهو مفهوم يق ّدمه املرشد آية الله عيل
خامنئي ،تحت عنوان "النموذج اإلسالمي  -اإليراين للتق ّدم"(((.
يع ّد هذا التغيري جوهريًا ،وستكون له تبعات واسعة النطاق ،غري
أ ّن التيارات السياسية ومراكز القوى اإليرانية تختلف يف تقدير هذا
التغيري ،بسلبياته وإيجابياته ،كام تختلف يف ترتيب أولويات املرحلة
القادمة ،ويف مستوى الحذر أو الرتقب لسيناريو فشل االتفاق أو
انهياره وطرق مواجهته.
رئيسا للرصاع السيايس يف املرحلة
ّ
ولعل هذا النقاش سيكون عنوانًا ً
املقبلة ،وسيتأثر السلوك السيايس إليران بعاملني رئيسني :التوازنات
السياسية يف الداخل ،ومستوى نجاح الرئيس حسن روحاين.

ّ
ويدل التصعيد اإلعالمي وحدة مواقف النخب العربية ،وال سيام
بعد انطالق عملية "عاصفة الحزم" ،عىل أ ّن الفهم العريب إليران
 مرة أخرى  -تصاحبه مالبسات تتأثر دو ًما بالصورة الذهنيةالتاريخية .وبالتأكيد ،ينبغي فهم "اآلخــر" بناء عىل الواقعية
السياسية والتطورات الفعلية املتعلقة به ،وذلك لبناء إسرتاتيجية
الحساس .وينبغي التع ّرف عىل إيران من
مالمئة إزاء هذا الظرف ّ
الداخل للحصول عىل صورة تعكس واقعها بتعقيداته كافة ،وما
يتضمنه من رؤى وهواجس تعيشها.
لقد عاشت إيران ،خالل العقود األربعة املاضية ،حال ًة من التأهب
للدفاع عن نفسها أمام تهديدات تحيط بها ومخاطر تستهدف أمنها
القومي ،بحسب الرؤية الرسمية اإليرانية؛ فهي مل تحظَ ،طوال هذه
العقود ،باعرت ٍ
اف واض ٍح برشعيتها من القوى الكربى ،وال سيام أمريكا.
وقد خلق هذا األمر قلقًا مستم ًرا وسع ًيا حثيثًا لـ "حفظ النظام"
الذي هو "من أوجب الواجبات" ،بحسب آي ة الله الخميني ،املرشد
املؤسس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وتع ّد هذه الرؤية إحدى
ركائز السياسة يف إيران .وقد انعكس هذا ،بشكلٍ ملحوظ ،عىل
مفهوم األمن القومي اإليراين وإسرتاتيجياته.
ُ
االتفاق النووي بداي َة مرحلة
ولذلك ،ومن هذا املنظور ،ميكن أن يكون
جديدة؛ إذ ترى إيران أنها حصلت عىل اعرتاف املجتمع الدويل بها
ومبطالبها املرشوعةّ .
وتدل عىل ذلك آلي ُة الحوار الغريب معها ،بشكل

االتفاق النووي والخريطة السياسية
الداخلية في إيران
مل يكن ممك ًنا تحقيق اتفاقٍ يتضمن تقديم تنازالت من دون اتفاقٍ
ضمني مسبقٍ بني األطراف السياسية اإليرانية كاف ًة عىل تجاوز ما
يسمى "مرحلة املقاومة" إىل مرحلة االتفاق ،بناء عىل إسرتاتيجية
"الفوز املتبادل" .ومل يكن تحقيق هذا االتفاق اعتباطيًا ،بل أدت
تجربة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد دو ًرا بالغًا يف تقارب
الرؤى وتجاوز الخالفات التقليدية ،ويف تغيري خريطة التحالفات
السياسية ،وظهر إىل العلن يف االنتخابات الرئاسية األخرية .ويؤكد
اإلعالم املؤيد لحكومة روحاين أ ّن املفاوضات سبقت املرحلة الراهنة؛
إذ بدأت بتفويض من املرشد قبل االنتخابات الرئاسية .ويشري أحد
مستشاري روحــاين إىل أ ّن مرحلتي سعيد جلييل وجــواد ظريف
متكاملتان وفيهام استمرارية((( .ومع ذلك ،كان لفوز روحاين أث ٌر بال ٌغ
يف نجاح هذه العملية(((.
" 1كلمة اإلمام الخامنئي يف امللتقى األول لألفكار اإلسرتاتيجية" ،املوقع الرسمي للمرشد
عيل خامنئي 1 ،كانون األول /ديسمرب  ،2010عىل الرابط:
_http://arabic.khamenei.ir/index.php?option=com
content&task=view&id=1078
 2حسام الدين آشنا ،مستشار روحاين" ،جلیيل مظهر جالل نظام وظریف مظهر جامل
نظام است تابناك" 20 ،آب /أغسطس  ،2015عىل الرابط:
https://plus.google.com/110765155769083153509/posts/JTqG9TsDpvc
" 3نص كلمة الرئيس حسن روحاين يف اجتامع منت سخنان رييس جمهوري يف اجتامع قائم
مقاميات البلد" ،املوقع الرسمي للرئيس اإليراين 30 ،أيار /مايو  ،2015عىل الرابط:
http://www.president.ir/fa/87403

دراسات وأوراق تحليليّة
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أي من
لقد أثبتت االنتخابات الرئاسية األخرية أنه ال ميكن إقصاء ٍ
اإلصالحيني أو املحافظني عن الخريطة السياسية ،واللذين ميثالن
كل من هذين
رشائح اجتامعية فاعلة ويتمتعان بنفوذ سيايس .ويضم ٌ
الطرفني ،داخل جبهته السياسية ،مجموع ًة من الكتل السياسية
املتنوعة ،التي قد تختلف يف ما بينها يف الطبقة االجتامعية املستهدفة
أو التوجه االقتصادي أو تقييم السياسة الخارجية أو حتى يف مستوى
التنظيم .ولذلك ،يجري تصنيفها يف ميني أو يسار الجبهة السياسية.
غري أ ّن هذه االختالفات تحدث تقاربًا بني كتلة من هذه الجبهة مع
ٍ
موقف سيايس ،ويف الوقت نفسه
كتلة من الجبهة املعارضة ،تجاه
ٍ
موقف آخر .ويف األحوال كلها ،قد
قد تختلف هاتان الكتلتان إزاء
تؤثر هذه التحالفات املتنوعة ،املعلنة أو غري املعلنة ،يف مجرى
األحداث أكرث من تأثريها يف االصطفاف األسايس بني الجبهتني؛ ففي
مثل ،تقارب تيار اليمني الرباغاميت من
االنتخابات الرئاسية األخريةً ،
جبهة املحافظني مع تيار اليمني املحافظ من الجبهة اإلصالحية .وقد
أدى إىل تغيريٍ مهمٍ يف مجرى االنتخابات.
مهم يف إقناع
ويف موضوع االتفاق النووي ،أدى هذا التحالف دو ًرا ً
مراكز القرار بقبول النتائج .وكذلك سيكون لهذه التحالفات دو ٌر مؤث ٌر
يف االنتخابات الربملانية القادمة.
أما حكومة روحاين فتنظر إىل امللفات املطروحة أمامها بعد االتفاق
النووي ،من خالل ثالثة محاور أساسية ،بحسب تصوري:
•يعترب روحاين تقنني املنافسة السياسية وتثبيت قواعدها أم ًرا
رضوريًا ملنع طغيان هذه املنافسة عىل املصلحة القومية .ولذلك،
أمنوذج ملا ميكن أن تؤول إليه
يصف مرحل َة أحمدينجاد بأنها
ُ
ٌ
األمور عند نسيان القواعد السياسية.
•قىض روحاين سنوات طويلة يف إدارة امللفات األمنية بوصفه
أمي ًنا عا ًما للمجلس األعىل لألمن القومي اإليراين؛ وهو يحاول
استخدام هذه التجربة لتبديد مخاوف بالده العميقة .لذلك أكد
برصاحة منذ توليه الرئاسة عىل أولوية الخروج من دوامة ما
سمه "إيرانوفوبيا" وبدء عملية التفاوض والتعاطي الجا ّد مع
ّ
املجتمع الدويل يف امللف النووي .وهو ال ينىس أن يؤكد عىل
مستلزمات االتفاق وانعكاسات ذلك عىل السلوك اإليراين(((.
4

املوقع الرسمي للرئيس اإليراين 19 ،آب /أغسطس ،2015عىل الرابط:
http://www.president.ir/fa/88757
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وقد أثار روحاين استياء املحافظني بأفكاره هذه التي يحاول من
خاللها خلق أجوا ٍء من الشفافية إىل جانب التأكيد عىل استمرار
نهج التغيري ،مام يضع األطراف املعارضة ،دول ًيا وداخل ًيا ،يف
ٍ
موقف حر ٍج أمام الرأي العام.

•يواجه روحاين تحديًا يف املرحلة القادمة لتثبيت االتفاق واستخدام
نتائجه يف االقتصاد واملنطقة .لكن هذه النتائج مرهونة مبدى
قدرته عىل التفاوض وإقناع األطراف السياسية يف إيران بربنامجه
التنموي للحصول عىل إجامع يشابه اإلجامع عىل إدارة امللف
النووي((( .كام يقتيض ذلك استعادة الثقة االجتامعية بإنتاجية
النظام القائم وقدراته عىل تحقيق التق ّدم .ومن جانب آخر،
َ
املجال لوضع مرشوع التنمية
سيفتح تبدي ُد الهواجس األمنية
عىل رأس جدول أعامل الحكومة؛ إذ يع ّول روحاين عىل االزدهار
التنموي وكسب ثقة الجامهري لخلق قوة حقيقية لردع األعداء
ومؤامرات "االخرتاق والتسلل"((( .لذلك ،يصدر روحاين ،من جهة،
"أساسا جدي ًدا للتضامن والوفاق"،
ميثاق حقوق املواطنة ليصبح ً
ويرص من جهة ثانية عىل شفافية عملية االقرتاع ونزاهتها كآلية
لالنتقال السلمي للسلطة وتعزيز التنافس السليم .ومن جهة
ثالثة ،يحاول متهيد أرضية التعايش وكسب ثقة الجمهور من
خالل إصدار تراخيص عمل لألحزاب والصحف الجديدة.

•ولكن هل ميكن لروحاين النجاح يف طموحاته هذه وتثبيت
مرياثه السيايس؟ يرتبط هذا مبوقف مراكز القرار األخرى ،وعىل
روحاين الذي أمىض عامني للحصول عىل اتفاق نووي ،أن يسابق
الزمن يف الفرتة املقبلة لیحظی بنجا ٍح عىل مستویین :مستوى
السیاسة الداخلیة الذي يتمثل بتحسین الوضع االقتصادي
وإدارة االنتخابات القادمة بنجاح ،ومستوی تنظیم العالقات
الدبلوماسیة علی الصعیدين الدويل واإلقليمي وتطویر العالقات
مع دول الجوار.
 5يقول روحاين" :شعر الناس أ ّن املوضوع النووي لیس موضو ًعا حزب ًیا بل هو موضوع
وطني .إن نجاح هذا امللف یخدم مصالح البالد .تم اتخاذ الخطوة الجبارة وحال ًيا نتخذ
الخطوات النهائية لإلنجاز" ،الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف 29 ،آب /أغسطس  ،2015عىل
الرابط:
http://www.president.ir/ar/89004
 6يقول روحاين" :كلام زادت قوتنا التكنولوجية ،زادت الوحدة والتضامن الشعبي ،وكلام
ارتفع مستوى العالقة بني الشعب والحكومة ،تقلصت إمكانية تسلل العدوان .إذا بقينا يف
حاجة اقتصادية واعتمدنا عىل النفط ،سيمكنهم االخرتاق أكرث .كلام اتسعت رقعة عالقاتنا
مع العامل وخاصة دول جوارنا ،تقلصت فرصة التسلل السيايس والثقايف واألمني يو ًما بعد يوم.
هذه هي مهمتنا" .املرجع نفسه.
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المرشد األعلى واالتفاق النووي
أكدت مجريات االنتخابات الرئاسية املاضية وتطورات املفاوضات
النووية ،مرة أخرى ،عىل املوقع املتميز للمرشد يف الخريطة السياسية
ودوره يف إدارة الرصاعات .كام أعادت هذه التطورات مكانته بني
التيارات السياسية بوصفه " َحك ًَم" .وقد اعرتف املعتدلون بأ ّن إقناع
القوى الراديكالية لتقديم تنازالت يف امللف النووي مل يكن ممك ًنا لوال
موقف املرشد الواضح إزاء املفاوضات ،والذي بدأ بطرح إسرتاتيجية
"مرونة الشجعان" وانتهى بدعم املفاوضني.

ٍ
كمرشف عىل السياسة الخارجية اإليرانية ،مبساف ٍة بينه
سيحتفظ املرشد،
وبني االتفاق النووي ،ومن منطلق عدم اقتناعه بنيات الواليات املتحدة،
عب بحرية عن قلقه إزاء سياساتها .كام سيطلق تحذيره يف حال تغيري
س ُي ّ
موقف الطرف اآلخر من االتفاق .وستُ ِ
طمئ هذه املواقف بدورها
الكتل السياسية األصولية غري املقتنعة بجدوى االتفاق أو نجاحه.
وستحاول هذه األطراف الراديكالية من جهتها أن تقرتب من موقع
املرشد ،وأن تتخذ من تحذيراته فرص ًة لتدشني خطابها النقدي القادم.
لكن يبدو أ ّن هنالك اقتنا ًعا يف الوسط السيايس برضورة بقاء املرشد
خارج املناقشات السياسية يف ضوء التجربة التي مرت بها البالد بعد
انتخابات عام  .2009وكمثال عىل ذلك ،ميكن اإلشارة إىل مقال حسني
رشيعتمداري ،رئيس تحرير جريدة كيهان ،الذي ادعى فيه أ ّن موقف
وعب عنه بوضوح خالل خطبته لصالة
سلبيّ ،
املرشد من االتفاق النووي ٌ
عيد الفطر((( .بعد يومني رد عليه مقدمفر ،نائب قائد الحرس الثوري
للشؤون الثقافية ،يف رسالة مفتوحة((( ،طالبه بأال يتكلم عىل لسان مرشد
 7حسني رشيعتمداري" ،الخيار الوحيد املطروح" ،كيهان 14 ،آب /أغسطس  ،2015عىل
الرابط:
http://kayhan.ir/fa/news/52516
" 8رسالة مفتوحة إىل رشيعتمداري" ،موقع مرشق نيوز 16 ،آب /أغسطس  ،2015عىل الرابط:
http://www.mashreghnews.ir/fa/print/454041
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الثورة الذي ميلك كل الفصاحة الالزمة إلعالم موقفه الرصيح .وقد أكد
بيا ٌن صادر عن مكتب املرشد هذا الكالم بعد أيام قليلة.
ستبقى عالقة مرشد الثورة مع حكومة روحاين ،سواء يف ملف االتفاق
النووي أو امللفات األخرى ،مرهون ًة باملكاسب التي يحققها روحاين
رصح بها املرشد؛ وعىل رأسها
وطريقة تعامله مع التحذيرات التي ي ّ
خطر "االخرتاق والتسلل" لألعداء والقضايا املرتبطة بالشأن الثقايف
وموضوع القيم الثورية والدينية .ويكمن هنا التحدي القائم أمام
الحكومة لتنسيق عالقتها مع املرشد يف املرحلة املقبلة.
يأمل روحــاين من جانبه أن يحظى مبوافقة املرشد عىل تطبيق
إسرتاتيجية املفاوضات البناءة وحلول "الفوز املتبادل" يف املنطقة ومع
دول الجوار ،غري أنه يرى ذلك مرهونًا بإبداء األطراف اإلقليمية األخرى
استعدادها للحصول عىل صيغة مرضية لألطراف كافة .وميكن أن
تؤدي انتخابات مجلس الخرباء القادمة  -بسبب أهميتها يف مستقبل
مؤسسة والية الفقيه  -دو ًرا يف مستقبل العالقات بني األطراف
السياسية واملرشد األعىل .وميكن لروحاين وهاشمي رفسنجاين يف حال
نجاحهام يف هذه املنافسة أن يساعدا املرشد يف إبقاء مكانته بعي ًدا
عن املناوشات السياسية.

األمن القومی :الحرس الثوري
واالتفاق النووي
من املتوقع أن يؤثر االتفاق النووي يف تبديد التهديد األمني ومخاطر
املواجهة املبارشة التي الزمت إيران طوال السنوات املاضية ،لك ّن ذلك
ال يعني انعدام التهديد بل سيؤدى إىل تعقيد املخاطر األمنية ،كام
سيضاعف أهمية التزام إيران القواعد املطروحة يف العالقات الدولية.
وستضع هذه التطورات روحاين ،الذي ميتلك تجربة عريقة يف األمن
القومي ،أمام ٍ
تحد آخر هو تطوير العقيدة األمنية اإليرانية حسب
مستجدات املرحلة الراهنة.
يرى املحللون املحسوبون عىل التيار اإلصالحي أ ّن روحاين يحتاج
ٍ
جديد لألمن القومي اإليراين يتوافق يف منظوره
إىل طرح مفهومٍ
الداخيل مع الحرية السياسية والحيوية االجتامعية والتنمية املتوازنة
واملشاركة العامة ،وبخاصة مشاركة األقليات والقوميات ،ويتوافق يف
املنظور الخارجي مع إسرتاتيجية التنمية اإلقليمية وربط العالقات
االقتصادية والسياسية مع القوى اإلقليمية والدولية كافة عىل شكل
اتفاقيات رشاكة مزدوجة أو متعددة األطراف ،تؤ ّمن إليران قوة الردع
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الفعالة للمخاطر التي متس أمنها القومي((( .لك ّن هذا التغيري لن
يكون ممك ًنا إذا انهار االتفاق النووي أو برزت مخاطر جديدة جراء
تطورات املنطقة.
قد يواجه روحاين من جانب آخر صعوبات يف تقديم إجابات مقنعة
لقلق األطراف املؤثرة حيال مخاوفها مام كانت تسميه سابقًا الثورات
الناعمة وامللونة وتطرحه حال ًيا باسم تيار "التسلل واالخرتاق" ،وهذا
سيؤثر سلبيًا يف اإلجامع الوطني عىل العقيدة األمنية.
أما الحرس الثوري ،فسيبقى بعد االتفاق سلطة عسكرية قوية وبارزة
يف الساحة ،كام أنه سيحتفظ مبكانته كقوة عقائدية تدافع عن قيم
الثورة .لذلك سيحاول التيار املعتدل تنظيم عالقته مع الحرس يف
القضايا املهمة مبساعدة املرشد .كام يحاول وضع حضور الحرس
االقتصادي واإلعالمي يف إطار القوانني ،ألنه يعتقد أ ّن الرضورات
التي أباحت مثل هذا الحضور املشهود قد انقضت ،وعىل الحرس أن
يقلل من حضوره املبارش والرمزي وأن يواصل سعيه لرفع قوة الردع
بالتناسب مع تغيري نوعية املخاطر األمنية التي تبقى تواجه البالد(.((1
وستبقى إرسائيل حتى إشعار آخر العنوان األبرز للتهديدات يف
العقيدة األمنية اإليرانية .فإرسائيل من خالل نفوذها وتأثريها يف
الشارع السيايس الغريب ،ستسبب إليران كث ًريا من املتاعب .ولذلك
سيخوض البلدان رصا ًعا حا ًدا يف استقطاب األطراف الدولية يف املرحلة
املقبلة ،خاصة بعد تجاوز االتفاق عقبة الكونغرس األمرييك.
من جانب آخر ،سيبقى تصعيد التنافس اإلقليمي واالصطفاف
السيايس الحاد باهظ الثمن ،وبخاصة أ ّن الحركات الجهادية املتطرفة
تستغل هذا االصطفاف وتتغذى عليه لضامن استمراريتها .كام
سيؤدي الرشخ واالنقسام املذهبي دو ًرا بارزًا يف تصعيد النزاع يف
عاجل بني األطراف كافة.
املنطقة ،وهذا يتطلب تعاونًا إقليم ًيا ً

االتفاق النووي ومستقبل
السياسة الخارجية اإليرانية
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رسا بني الرشق والغرب...
مل تكن رشقًا وال غربًا  ...بل كانت دامئًا ج ً
نحن يف وسط الرشق والغرب .نحن ال نهرب ال من الرشق وال من
الغرب"( .((1وميكن اعتبار هذه الكلمة نقطة انطالق لفهم سياسة
إيران الخارجية بعد خروجها من العزلة وتثبيت مكانتها اإلقليمية
وتصحيح صورتها يف األذهان من خالل االتفاق النووي الذي أرادته أن
يتضمن االعرتاف برشعيتها.
ال يريد ظريف وال روحاين استبدال الحلفاء والرشكاء برشيك جديد،
فقد علمتهم تجربة العقوبات االقتصادية أ ّن إيران تحتاج إىل ٍ
مزيد
من الطاقة الحتواء األزمات ،وذلك عن طريق تنمية العالقات بشكلٍ
متوازنٍ مع كل األطراف من دون الوقوع يف رشك أحد .وتعتقد إيران
أ ّن هذه السياسة تزيد مناعتها وقوة ردعها أمام تجارب تشبه تجربة
العقوبات .ويسمي محمد قوتشاين ،الصحايف البارز واملقرب من
أوساط املعتدلني ،هذه السياسة بـ "سياسة املوازنة اإليجابية"(.((1
وهي مبنية عىل االنفتاح عىل األطراف كافة لخلق توازن بني املصالح.
هذه سياسة نابعة من تاريخ إيران عىل طريق الحرير؛ طريق التجارة
والرتحال الرئيسة للعامل .لذلك ستحاول إيران بتوجهات اقتصادية
الحضور الفعال يف املنظامت الدولية واإلقليمية.
من جانب آخر ،ساعد االتفاق النووي يف فتح قنوات تواصل مبارشة
بني إيران والواليات املتحدة ،لكن ال تزال جدران عدم الثقة مرتفعة(.((1
وال يثق اإليرانيون بنيات الواليات املتحدة نحو بالدهم عىل الرغم من
الخطوات اإليجابية األخرية ،وهم يتابعون بدقة الترصيحات األمريكية
غري الودية .ومع ذلك ،ال ميكن التقدم يف العالقات الثنائية أكرث يف
املرحلة الراهنة إال عن طريق إثبات حسن النية من خالل تعاون
مشرتك يف امللفات املفتوحة ،وأبرزها محاربة اإلرهاب .وتنظر إيران
إىل هذا امللف بوصفه اختبا ًرا ملرشوع أمريكا يف املنطقة بعد االتفاق
النووي ،ومن شأنه أن يفتح الباب عىل آفاق جديدة للتعاون املشرتك
أو إغالق الطريق أمام تحسني العالقات .وسيكون إلرسائيل دور مهم
يف صوغ القرار األمرييك ،وهذا ما تتوجس منه إيران كث ًريا.

قال الرئيس حسن روحاين يف كلمته يف جامعة كازاخستان خالل
مشاركته يف قمتي شنغهاي وبركس" :إ ّن هذه املنطقة من العامل

تهتم إيران بالتطورات اإلسرتاتيجية التي تؤثر يف مستقبل اإلقليم،
وترى يف تقليص دور النفط يف االقتصاد العاملي واتجاه أمريكا وبعض
الدول األوربية إىل الرشق ،إرهاصات تغيريٍ كبريٍ من شأنه أن يرتك
املنطقة يف دوامة من الرصاعات والنزاعات الالمتناهية التي تستنزف

" 9جلسة املفاوضات النووية والعلوم السياسية بحضور وزير الخارجية" 25 ،آب/
أغسطس  ،2015عىل الرابط:
http://sedayiran.com/fa/print/76784
 10الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف.

11 http://www.president.ir/fa/80624
" 12الدبلوماسيون والجرناالت :إسرتاتيجية املوازنة اإليجابية" ،مهرنامه ،شامره 13
آب /أغسطس .2015
 13حسب تعبري محمد خامتي خالل كلمته التي وجهها إىل الشعب األمرييك.

98
الدول والشعوب وتجهض فرص التنمية اإلقليمية والتعاون .لذلك،
ستدفع إيران بقوة باتجاه تنمية اقتصادها وتنويع مصادره غري
النفطية من جهة ،وتنويع مصادر قوتها يف العالقات الدولية والدخول
يف املنظامت الدولية واإلقليمية الفعالة من جهة أخرى .وهذا ال
يعني أ ّن إيران تنوي أن تف ّرط بعالقاتها مع الصني وروسيا يف املرحلة
القادمة ،مع أنها تحاول الخروج من "قفص االضطرار" ،فهي تريد فتح
آفاق جديدة من التعاون الدويل واإلقليمي مبا يضمن لها عدم العودة
إىل تجربة االنعزال ،حتى لو مل يصمد االتفاق النووي.

المجتمع اإليراني واالتفاق النووي
تشري استطالعات الرأي كافة إىل دعم املجتمع اإليراين لعقد االتفاق.
وأظهر استطالع جرى قبل االنتخابات ،أ ّن نسبة اإليرانيني الداعمني
لحصول االتفاق تتجاوز  ،%63يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يعتقدون
بأ ّن األطراف الغربية ستلتزم االتفاق  .((1(%32أما بعد إعالن االتفاق،
فقال النائب األول لروحاين ،إسحق جهانغريي ،إ ّن  %88-80من
اإليرانيني ،بحسب استطالعات الرأي ،يؤيدونه(.((1
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وينعكس ذلك يف االهتامم البالغ للجمهور اإليراين ألداء األطراف
الدولية أمام هذا امللف الشائك ،والذي يتوقع أن يؤثر سلبيًا يف
صورة الدول واألطراف املناهضة لالتفاق ودبلوماسيتهم العامة لدى
اإليرانيني .من جانب آخر ،لو انحرس هذا األمل الكبري ،جراء عدم
التزام األطراف الدولية أو اللويب املناهض ،فسيؤدي إىل ارتفاع التأييد
الشعبي للتوجهات الراديكالية وانحسار حظ املعتدلني يف إيران كام
حدث سابقًا يف ظروف مامثلة.

مستقبل السياسة النووية اإليرانية
يف الرسالة التي وجهها جواد ظريف إىل دول املنطقة ،طرح اقرتاح
التعاون النووي لألغراض السلمية؛ أي اإلفــادة من إمكانيات
التخصيب عىل شكل مرك ٍز إقليمي لتوليد الوقود النووي عرب تعاون
الدول اإلسالمية يف املنطقة كنموذ ٍج بار ٍز للتعاون املنشود بني دول
الجوار؛ وهو تعاون ال بد منه إلثبات حسن نيته وإثبات استعداد
إيران لتبديد املخاوف والحيلولة دون سباق نووي يف املنطقة .وبذلك
تريد إيران سحب البساط من تحت كل األطراف التي تريد أن تبني
مصالحها الخاصة عىل حساب ملف إيران النووي .وهي مقتنعة
بأ ّن امللف النووي استمر أكرث مام يستحق بسبب مصالح األطراف
املستفيدة وأجندتها وبأنها دفعت مث ًنا باهظًا لذلك.
من جانب آخر ستستمر إيران بربنامجها النووي ضمن إطار االتفاق
النووي؛ وهو االتفاق الذي حرصت عىل أن يضمن لها حق التخصيب
والبحث العلمي .لذلك ،ستنتهز الفرصة لتحديث مصادرها العلمية
التوسع يف االستخدامات
والبحثية وتطوير منشآتها ،إىل جانب
ّ
السلمية األخرى ومنها تأسيس مستشفى للطب النووي.

من جانب آخر ،أبدى اإليرانيون يف املهجر عرب أشكال مختلفة دعمهم
لهذا االتفاق؛ وذلك من خالل الخروج إىل الشوارع يف منتصف
آب /أغسطس املايض ،ونرش فيديوهات صغرية يعربون فيها عن
دعمهم لالتفاق النووي .وتدل هذه املظاهر عىل تعطّش الشارع
لطي صفحة املواجهة والتخلص من العقوبات ودعمه القوي
اإليراين ّ
لهذه السياسة ،كام تشري إىل ارتفاع معدل األمل االجتامعي يف إيران.
14 "Iranians Support Nuclear Deal, Remain Skeptical of the West and
Want Normalization of Iran-U.S. Relations," June 23, 2015, at: https://www.
ipos.me/en/polls/2015/06/23/nuclear-deal
15 http://www.entekhab.ir/fa/news/219000

إيران والمنطقة بعد االتفاق النووي
ميكن تلخيص القراءة اإليرانية ألحداث املنطقة يف النقاط التالية:
•ليس يف إيران قراءة موحدة لألحداث ،بل تنقسم األطراف
السياسية يف قراءتها والحلول التي تطرحها ،كام هو الحال يف
القضايا األخرى كافة .وال ميكن ألي من األطراف أن يغلب أو
يقيص الطرف اآلخر أو مينعه من إعالن موقفه ورأيه .وهذا أمر
يجب عىل دول املنطقة تف ّهمه للتمييز بني األصوات والرسائل
املختلفة التي تصلها من إيران.
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•تعتقد حكومة روحاين أ ّن االتفاق النووي ال يتضمن تهدي ًدا
لدول الجوار ،بل أزاح شبح الحرب عن املنطقة .ولكن ال ميكن
قطف مثار االتفاق النووي من دون االتفاق واملصالحة مع
الجوار اإلقليمي .وتعي إيران أ ّن ذلك يتطلب تبديد املخاوف
والتوصل إىل حلٍ للقضايا الشائكة عن طريق التفاوض املبارش؛
فمصري الجريان العيش م ًعا ،وعليهم أن يجدوا الطريق األمثل
لذلك ،بحسب جواد ظريف.

استخدام اإلسرتاتيجية التفاوضية نفسها مع األطراف وامللفات
العربية .هذا األمر يحتاج إلرادة سياسية مبنية عىل الواقعية
السياسية والرباغامتية من الجانبني .يستلزم البحث عن مخرج
من الوضع القائم ،إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة ،والتفاوض
املبارش لتجاوز الخالف .وقد تأيت هذه الفرصة من خالل فصل
امللفات العالقة عن بعضها بعضً ا .وساعدت هذه اإلسرتاتيجية
إيران يف الحصول عىل اتفاق مع عدوها اللدود ،أمريكا ،كام
ساعدتها يف تنظيم العالقات مع تركيا عىل الرغم من الخالف يف
امللف السوري.

•إيران دولة إقليمية ولها مصالح قومية وأمنية كام أ ّن لها تأث ًريا يف
منطقتها بفضل العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والدينية
املشرتكة( .((1لكن إسرتاتيجيتها األمنية نابعة من ظروفها الخاصة
والتهديد املستمر الذي كانت تتعامل معه طوال السنوات
منزل أو أم ًرا ال
املاضية .املهم أال تعترب هذه اإلسرتاتيجية وح ًيا ً
يتغري .وقد تساعد الظروف الجديدة بعد خروج إيران من أزمتها
يف خلق موازين قوى جديدة تؤثر يف عقيدتها لألمن القومي
وحضورها اإلقليمي .كام ستؤثر قط ًعا يف أدائها وطريقتها إلدارة
امللفات .ميكن أن يوفر االتفاق النووي يف هذه الحالة ،وذلك
حسب الرؤية اإليرانية ،فرص ًة لتجاوز النزاع وحلحلة امللفات
الشائكة( ،((1عىل عكس مخاوف دول الجوار .وتريد حكومة
روحاين فتح آفاق جديدة للتعامل مع املنطقة بناء عىل تغيري
الظروف املحيطة بإيران وإمكانية تجاوز مرحلة الردع .لكنها لن
تستطيع إقناع مراكز القرار بحلول بديلة إال إذا استطاعت عرض
صفقة أو اتفاق مبني عىل قاعدة الفوز املشرتك؛ أي التنازل يف
شأن ،مقابل الحصول عىل بديلٍ يف شأن آخر.

•تعرف إدارة روحــاين أ ّن السعودية هي الالعب الرئيس يف
املنطقة العربية ،لكنها اصطدمت بحرب اليمن وما أفرزته من
سجال إعالمي واستقطاب سيايس .ويعد الحل السيايس أولوية
للمنطقة ،وتحتاج هذه األولوية إىل تهدئة النفوس واالستقرار
يف املنطقة(.((1

•مل يفلح التعويل عىل التغيري يف إيران يف السياسة األمريكية،
عىل الرغم من أنه كلف إيران الكثري ،وال طائل من إعادة هذه
التجربة يف اإلقليم .يف املقابل ،يعتقد الباحثون املقربون من التيار
اإلصالحي بأنّه يف حال عدم نجاح روحاين بفتح قناة أو خلق
فرصة إلدارة ملفات املنطقة عن طريق املفاوضات الدبلوماسية،
فسوف تستمر النزاعات باستنزاف طاقات اإلقليم حتى أجل غري
مسمى .ويف حال رحيل روحاين ،فليس من الواضح إن كان بديله
سيكون مستع ًدا للتفاوض وعقد الصفقات .وإن كان الرهان عىل
بديلٍ منه ،فلعل البديل سيكون أقرب إىل التصعيد أكرث من
التفاوض؛ فعىل سبيل املثال ترى الدول العربية ،حسب التجربة،
فرقًا شاس ًعا بني أحمدي نجاد ومحمد خامتي.

•كانت حكومة روحاين تأمل بتجاوز الخالفات وتقدمت نحو
ذلك فور وصولها للحكم ،لكنها اصطدمت بحجم االستقطاب
الكبري الحاصل بعد أحداث سورية .ويحاول ظريف من جهته
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الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف.

