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مقدمة:
مع إستئناف املحادثات النووية حول االتفاق النووى
اإليرانى املوقع عام  2015بني كل من إيران والقوى
الدولية الكربى (جمموعة  )1+4بمشاركة أمريكية غري
مبارشة ىف العاصمة النمساوية فيينا يوم  29نوفمرب
املايض ( ،)2021يمكننا أن نقول أن مرحلة جديدة
من إدارة الرصاع حول إيران استؤنفت .وعندما نقول
«مرحلة جديدة من إدارة الرصاع حول إيران» فإننا نعنى
الربط بني االتفاق النووى اإليرانى كعنوان للمرشوع
النووى اإليرانى وبني جممل القدرات اإليرانية ومن
بينها «املرشوع اإلقليمى إليران».

وإذا كانت اجلولة السابعة من املحادثات التى استؤنفت
يوم  29نوفمرب املايض قد انتهت بقدر ال بأس به من
اإلحباطات املتبادلة بني إيران ومفاوضيها من القوى
الدوليةخاصةالرتويكااألوروبية(فرنساوأملانياوبريطانيا)
والواليات املتحدة ،باعتبار أن ك ً
ال من روسيا والصني
طرفان داعامن إليران ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش،
بسبب تعثر الوصول إىل توافقات وتبادل االهتامات سواء
من جانب األمريكيني واألوروبيني إليران بالتشدد وعدم
االلتزام بام تم التوافق عليه ،فإن إقبال الوفود التفاوضية
عىل «اجلولة الثامنة» التى بدأت يوم  27ديسمرب الفائت
جاء ضمن حزمة مهمة من التطورات بعضها حيمل
مؤرشات إجيابية تُنبئ بفرص مواتية لنجاح هذه اجلولة
التى ربام تكون آخر اجلوالت بوصول هذه األطراف إىل
احللول املأمولة للمشاكل املعقدة املطروحة للتفاوض،
وبعضها اآلخر حيمل حزمة أخرى من املؤرشات التى
تُنبئ بالعكس ،أى فشل املفاوضات.
ما هيمنا ىف هذا التحليل أن نتعرف بدقة عىل تلك
الفرص املواتية وغري املواتية من منظور دراسة العالقة
بني نتائج املحادثات واملرشوع اإلقليمى اإليرانى الذى
جيسد جوهر الرصاع حول إيران ،وكيف ستؤثر النتائج
املحتملة للتفاوض عىل هذا املرشوع .وللوصول إىل ذلك
سوف نبدأ بالتعريف أو ً
ال باملرشوع اإلقليمى اإليرانى
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والبيئة اإلقليمية التى يعمل خالهلا ،وبعدها نبحث ىف
أوراق القوة وأوراق الضعف التى ذهبت هبا إيران إىل
فيينا للتباحث حول العودة إىل االتفاق النووى ،وبعدها
نتحدث عن الفرص والتحديات التى تواجه إيران ىف
فيينا وانعكاساهتا عىل املرشوع اإلقليمى اإليرانى.
املشروع اإليرانى وبيئته اإلقليمية
من الصعب الفصل بني املرشوع اإلقليمى إليران وبني
نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية .فنظام اجلمهورية
اإلسالمية يمكن وصفه بأنه نظام ثورى يسعى إىل التغيري
وتصدير الثورة لفرض نموذجه عىل اجلوار اإلقليمى،
كام يمكن وصفه بأنه نظام أيديولوجى إسالمى راديكاىل
يطرح الرسالة العاملية لإلسالم ويرفع شعارات تدفعه
حت ًام إىل الصدام مع دول اجلوار أبرزها شعار «الرباءة
واملواالة» ،الذى يعنى التربؤ من الظلم واالستكبار
ومعاداهتام بل ومواجهتهام من ناحية ومواالة املستضعفني
ودعمهم ىف كل مكان ىف العامل من ناحية أخرى ،األمر
الذى يعنى حتمية التورط ىف سياسات تدخل ىف الشئون
الداخلية للدول ،والتغلغل إىل داخلها والتحالف مع
قوى سياسية داخلية ،والدخول ىف صدامات مع أطراف
دولية وإقليمية أخرى .كام أن هذا النظام يوصف أخري ًا
بأنه نظام طائفى – مذهبى حيث تنص املادة رقم  13من
الدستور عىل أن «الدين الرسمى إليران هو اإلسالم
واملذهب هو اجلعفرى االثنى عرشى» ،كام تنص املادة
 76من الدستور اخلاصة برئيس اجلمهورية عىل «أن
يكون إيرانى األصل ،وحيمل اجلنسية اإليرانية مؤمن ًا
ومعتقد ًا بمبادئ مجهورية إيران اإلسالمية واملذهب
الرسمى للبالد».

وبسبب هذين النصني ومسائل أخرى مهمة واجهت
اجلمهورية اإلسالمية السؤال الصعب :هل هذه التجربة
تعبري عن ما يسمى بـ «العاملية اإلسالمية» و»الوحدة
اإلسالمية» ،أم هى تعبري عن إسالم طائفى شيعى،
بمعنى آخر هل اجلمهورية اإلسالمية مرشوع إسالمى
عاملى أم هى مرشوع شيعى طائفى؟

عىل املستوى الرسمى هناك نفى قاطع ألى اهتامات
ملرشوع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بأنه مرشوع
شيعى طائفى ،لكن املامرسات العملية تكشف عن دور
مهم للمحدد الطائفى ىف صنع السياسة اإليرانية داخلي ًا
وخارجي ًا.
الوقوف عند السؤال السابق أو االكتفاء به يؤدى إىل
طمس نصف احلقيقة مع التشكيك ىف النصف اآلخر.
فاجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ترتكز ىف الواقع عىل
دعامتني عىل نحو ما ينص االسم :اجلمهورية (أى
املصلحة) واإلسالمية أى األيديولوجيا .وهى مزيج
أو خليط من الدولة واملجتمع اإليرانى بتارخيه الطويل
والعميق واملمتد وجتاربه اإلمرباطورية والدور التارخيى
للشعب اإليرانى ىف الثقافة واحلضارة العاملية ثم اإلسالم
كأيديولوجية.

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هى مصالح إيران أو ً
ال
الدولة واملجتمع واحلضارة والتاريخ والدور بغض
النظر عن كوهنا إسالمية أم غري إسالمية ،وهذا هو
جديد اجلمهورية اإلسالمية كوهنا ملتزمة بمرشوع
إسالمى عاملى له التزاماته بغض النظر عن كونه مذهبي ًا،
لكن املذهبية الشيعية تضيف أعبا ًء والتزامات أخرى عىل
كاهل هذه اجلمهورية.
هذا يعنى أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ليست كلها
إسالم وأدوار والتزامات إسالمية أو حتى طائفية شيعية
لكنها أو ً
ال دولة إيران بمجتمعها وأصوله االجتامعية
التعددية التى تتكون من قوميات وأديان وطوائف
متعددة ،وبمصاحلها القومية ومتطلبات األمن القومى
اإليرانى.
اخلليط بني املصالح القومية واالعتبارات اإلسالمية قد
خيتلف من تيار سياسى إيرانى إىل آخر (حمافظ تقليدى،
حمافظ أصوىل ثورى ،إصالحى معتدل أم إصالحى
متطرف) ومن زعيم إيرانى إىل آخر ،لدرجة نستطيع أن
نقول معها أن ىف إيران كل ألوان الطيف املمتدة من أقىص
محاس للمصالح القومية دون اعتبار لإلسالم وأقىص

محاس لإلسالم دون اعتبار للمصالح القومية .وبني
هذين املحورين االفرتاضيني تتعدد القوى والتيارات
السياسية وتتباين وتتوافق حول الرؤى والسياسات
والربامج الوطنية.

لكن بشكل عام نحن أمام جتربة سياسية جديدة حمارصة
بسبب خصوصيتها ،ورغم ذلك استفادت من مصادرها
واكتسبت قدرات مادية وعلمية وعسكرية ومكانة
سياسية ىف العامل العربى وىف األقاليم املجاورة وىف
العامل ،وهى تعيش حزمة من عالقات التعاون وعالقات
الرصاع مع دول العامل العربى والرشق األوسط والعامل،
وهى لذلك تعيش معضلة اإلدراك امللتبس لدى العامل
العربى بني من يراها مصدر ًا للتهديد ومن يراها حليف ًا
حمتم ً
ال ومن يراها رشيك ًا اسرتاتيجي ًا بسبب سياساهتا
التى ختلط بني الربامجاتية السياسية التى تعرب عن مصالح
وطنية إيرانية بحتة وااللتزامات اإلسالمية التى تعطى
القضايا اإلسالمية وعىل رأسها القضية الفلسطينية
واملقدسات اإلسالمية أولوية معتربة ىف سياساهتا.
وبسبب هذا اخلليط انحازت إيران إىل الغزو األمريكى
لكل من أفغانستان والعراق بسبب رصاعات سياسية
وطائفية مع نظام حكم طالبان ىف أفغانستان ورصاعات
سياسية وعسكرية دامية امتدت ثامنية أعوام مريرة من
احلرب مع نظام صدام حسني ىف العراق .إيران مل تؤكد
انحيازها للغزو األمريكى للعراق فقط بل انحازت إىل
السياسات األمريكية ىف العراق عىل األقل ىف الفرتة
من  2005 – 2003بسبب املكاسب التى حققتها
هذه السياسات األمريكية ىف العراق إليران من منظور
املصلحة ومن منظور مكونات املرشوع اإليرانى ىف
العراق وعىل األخص منع قيام نظام عدو إليران ىف
بغداد ،وفرض حلفاء إيران عىل رأس السلطة ىف العراق،
لكن اخلالف ثم الصدام أخذ يظهر بني إيران وأمريكا ىف
العراق بسبب تنامى التناقض ىف املصالح ،بعد أن أدركت
واشنطن خطورة انحيازها املطلق للشيعة عىل حساب
السنة ،مما أدى أو ً
ال إىل تنامى ظاهرة التشيع السياسى ىف
املنطقة وصعود دور الشيعة سياسي ًا ىف الدول املجاورة،
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وأدى ثاني ًا إىل حتول السنة ىف العراق وخارجه إىل مؤيد
وداعم وحامى للمقاومة ضد االحتالل واملرشوع
األمريكى ىف العراق.

وبسبب هذا اخلليط أيض ًا انحازت إيران إىل مرشوع
املقاومة ىف لبنان وفلسطني بدافع أو ً
ال من التزامات
إسالمية ،وبوعى ثاني ًا بأمهية هذا الدور من أجل
كسب مصداقية ورشعية للمرشوع السياسى اإليرانى
ىف املنطقة الذى هيدف إىل توسيع مناطق النفوذ وخلق
قوى حليفة وموالية إليران ىف رصاعها مع الواليات
املتحدة وإرسائيل ،وهو رصاع يعكس قدر ًا ال بأس به
من الرصاع عىل الزعامة اإلقليمية ،ولألسباب نفسها
تتواجد بكثافة ىف اليمن داعمة جلامعات «أنصار اهلل»
احلوثية.

املرشوع اإليرانى تورط بسبب هذه السياسة ىف صدام مع
األمريكيني منذ والدة اجلمهورية اإلسالمية التى رفعت
شعار العداء لألمريكيني (املوت ألمريكا) وأطلقت اسم
«الشيطان األكرب» عىل الواليات املتحدة .لكن احلصار
واالحتواء حتول إىل سياسة مواجهة وهتديد عسكرى
أمريكى وإرسائيىل بسبب مرشوع إيران النووى املتهم
بأنه يسعى إىل التحول إىل مرشوع عسكرى وبسبب
الدور اإليرانى املناهض ملرشوع السالم اإلرسائيىل –
األمريكى والدور اإليرانى املناهض لألمريكيني ىف
العراق خاصة بعد عام .2005
لذلك ،فإيران متهمة بأهنا «دولة مارقة» من جانب
األمريكيني واإلرسائيليني ومتهمة بدعم اإلرهاب،
ولذلك وضعت عىل رأس جمموعة دول «حمور الرش»
ىف املنطقة ضمن سياسة االستقطاب األمريكية الرامية
إىل متزيق النظام العربى إىل «حمور للرش» يضم الدول
والقوى الرافضة للمرشوعني األمريكى واإلرسائيىل،
و»حمور لالعتدال» يضم الدول الصديقة للواليات
املتحدة واملستعدة للتعامل مع إرسائيل وإنجاح مرشوع
عربى للسالم يرىض عنه األمريكيون واإلرسائيليون.
املرشوع اإليرانى املحارص أمريكي ًا وإرسائيلي ًا واملختلف
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حوله عربي ًا يعانى داخلي ًا وإقليمي ًا لكن رغم هذه
املعاناة فإنه يتقدم ىف العراق ولبنان واليمن وفلسطني
وعىل صعيد الربنامج النووى وعىل صعيد حتالفاته
اإلقليمية ومنظامت املقاومة .لكنه مرشوع مرتبط
أشد االرتباط ،أو حمكوم بثالثة مقومات أساسية هى
العامل االيديولوجى ،والشخصية القومية اإليرانية،
ومكتسبات الثورة .هذه املقومات يفوق تأثريها أية
عوامل أخرى عىل جممل حركة النظام احلاكم ىف طهران،
وليست السياسة اخلارجية فقط ،دون جتاهل ملحدد رابع
هو املكون اجليوسرتاتيجى الذى حيكم بقوة سياسة إيران
اخلارجية بام يفرضه من حتديات وما يتيحه من فرص.

للمقوم أو املحدد األيديولوجي مكانته القصوى ،وال
ينافسه يف هذه املكانة غري املحدد اجليوسرتاتيجي ،ومها
مع ًا شكال معامل الدور اإليراين ومكانة املصالح القومية
ضمن املنظومة األيديولوجية والقدرات اإلسرتاتيجية
للدولة اإليرانية .فاملقوم األيديولوجي يتمركز حول
املذهب الشيعي (اإلمامي -اإلثني عرشي) املحكوم
بمبدأ «والية الفقيه» ،الذي مل يعد جمرد نظام سيايس
بل أضحى هوية وثقافة دينية حاكمة ،و»مصلحة
قومية» حاكمة ألداء النظام .وعىل مستوى آخر يمثل
املحدد اجليوسرتاتيجي مصدر قوة ومصدر ضعف يف
آن واحد للنظام ،ومن ثم فهو عامل حاكم الندفاعات
أو لرتاجعات النظام ،وبتحديد أكثر عامل حاكم للدور
اإليراين ،الذي أضحى بدوره من أهم معامل النظام
اإليراين وسياسة إيران اخلارجية.

إذ تقع إيران يف اجلنوب الغريب من قارة آسيا ،وقد ارتبط
تارخيها السيايس واالقتصادي ارتباط ًا قوي ًا بموقعها
اجلغرايف ومساحتها التي تبلغ (مليون ًا و 648ألفا و195
كيلومرت ًا مربع ًا) ،أي ثالثة أضعاف مساحة فرنسا،
ومع حدود تبلغ  8731كلم تربط بينها وبني كل من
العراق ( 1280كلم) وتركيا ( 470كلم) وأفغانستان
( 827كلم) ،وباكستان ( 877كلم) ،ومجهوريات آسيا
الوسطى :أرمينيا وأذربيجان وتركامنستان ( 1740كلم)،
إضافة إىل  2700كلم حدود بحرية تطل هبا عىل اخلليج

العريب وبحر قزوين وبحر العرب .هذه االمتدادات
احلدودية بقدر ما فرضت عليها قيود ًا وحتديات حيث
كانت ،تارخيي ًا ،عرضة للغزوات واالخرتاقات ،ومل
تكن روسيا (القيرصية) بعيدة عن هذا التاريخ ،بقدر ما
أتاحت إليران فرص ًا مواتية للتدخل ىف كثري من الدول
املجاورة ،ومن هنا تشكل الدور اإليراين الذي يعد أحد
أهم معامل السياسة اخلارجية اإليرانية.
ورغم كل التوصيفات التى يمكن أن تطلق عىل
إيران ،سواء كانت إيران الشاهنشاهية اإلمرباطورية
أم إيران اإلسالمية الشيعية ،فإن اعتبار إيران «دولة
دور» يكاد يتفوق ىف دالالته ورموزه للتعبري عن ما
يسمى بـ»الشخصية الوطنية» عن غريها من املسميات
والتوصيفات .فإيران مثلها مثل كثري من الدول ال
يمكن أن تكون إال هكذا ،دولة دور ،وهذه مسألة
ليست اختيارية أو عفوية أو حمض صدفة ،لكن عوامل
كثرية تارخيية وبرشية وجغرافية واسرتاتيجية واقتصادية
فرضت عىل إيران أن تكون هكذا ،دولة دور ،سواء كان
هذا الدور جمرد دور إقليمى أو يمكن أن يتسع ليصبح
دور ًا دولي ًا أو عىل مستوى فوق إقليمى.
وإذا كان الدور الذى متارسه الدولة البد أن ينطلق من
مرشوع سياسى ،فإن املرشوع السياسى الذى انطلق منه
الدور اإليرانى ىف ظل اجلمهورية اإلسالمية ضاعف
من خطورة هذا الدور وما فرضه من حتديات عىل إيران
نتيجة اخلصوصية السياسية – األيديولوجية للجمهورية
اإلسالمية ،وكرد فعل لتداعيات هذا الدور من جانب
دول اجلوار اإلقليمى أو ً
ال والقوى العاملية ذات النفوذ
واملصالح املتصادمة مع هذا املرشوع اإليرانى ثاني ًا.
لقد طغى املرشوع اإليرانى للجمهورية اإلسالمية عىل
دورها التارخيى وأصبح ملحق ًا به ،أى أصبح الدور
ىف خدمة املرشوع الذى أضحى من أهم خصوصيات
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،لكن ما هو أهم من ذلك
أن هذا املرشوع اإليرانى جيد نفسه مضطر ًا ،وهو يسعى
إىل حتقيق أهدافه ،إىل خوض رصاعني ىف وقت واحد:

الرصاع األول :رصاع الدفاع عن النظام الذى يواجه
احلصار منذ تأسيسه عام  ،1979ألنه جاء أو ً
ال عىل
أنقاض نظام آخر كان حليف ًا لألمريكيني واإلرسائيليني
وكان صديق ًا لدول عربية توصف بأهنا «حمافظة» أو
«معتدلة» وكان رشيك ًا ومنافس ًا لرتكيا ىف آن واحد ،وجاء
نظام اجلمهورية اإلسالمية ليدفع أثامن انقطاع عالقات
إيران مع هذه األطراف ،وألنه ثاني ًا نظام حيمل مرشوع ًا
ثوري ًا تغيريي ًا يسعى إىل تصديره إىل جواره اإلقليمى،
بحكم مسئوليات يراها أهنا تارخيية وعقيدية ،وألنه
ثالث ًا مسئول عن مواجهة حتديات داخلية وإقليمية هائلة
فرضتها تركيبته الديموجرافية الطائفية والعرقية املتنوعة
وموقعه االسرتاتيجى وسط العديد من الدول املجاورة
املتصارعة والطاحمة للوثوب إىل الداخل اإليرانى ،خاصة
بعد استقالل العديد من اجلمهوريات السوفيتية بعد عام
 1991ووصول األمريكيني واإلرسائيليني بنفوذهم
السياسى ووجودهم العسكرى واالستخباراتى
إىل مناطق شديدة االقرتاب من إيران وبالذات بعد
أحداث انفجارات  2001األمريكية وغزو األمريكيني
ألفغانستان واحتالهلم للعراق حيث وجدت إيران
نفسها حماطة بوجود عسكرى أمريكى مكثف من كافة
االجتاهات.
الرصاع الثانى :رصاع اهليمنة اإلقليمية ،وهذا
الرصاع ،وإن كانت اجلمهورية اإلسالمية قد ورثته
من إمرباطورية الشاه ،فإنه أخذ أبعاد ًا جديدة ىف
ظل املرشوع السياسى الثوري واملذهبى للجمهورية
اإلسالمية ،فنظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يمكن
وصفه بأنه نظام ثورى يسعى إىل التغيري وتصدير الثورة
لفرض نموذجه عىل اجلوار اإلقليمى ،كام يمكن وصفه
بأنه نظام أيديولوجى إسالمى راديكاىل يطرح الرسالة
العاملية لإلسالم ويرفع شعارات تدفعه حت ًام إىل الصدام
مع دول اجلوار.
إيران لكل هذه األسباب باتت توصف بأهنا «دولة
مارقة» من املنظور األمريكي ومن املنظور اإلرسائييل،
لكنها باتت مصدر ًا للتهديد أيض ًا بالنسبة للدول العربية
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اخلليجية ،أو ملعظمها عىل األقل ،بسبب تورطها املتفاقم
يف العراق ولبنان ثم يف سوريا واليمن حسب ما تؤكده
معظم هذه الدول ،وجاء التوقيع عىل االتفاق النووي مع
إيران من جانب «جمموعة دول  »1+5عام  2015ليفاقم
شعور هذه الدول العربية بالتهديد من جانب إيران،
خصوص ًا أن إيران اعتقدت أن التوقيع عىل هذا االتفاق
يتضمن اعرتاف ًا دولي ًا ،وأمريكي ًا عىل وجه اخلصوص،
بدور إقليمي مميز يتيح هلا التدخل يف الشئون الداخلية
للدول العربية ،األمر الذي جعل وزير اخلارجية
السعودي السابق عادل اجلبري جياهر بالتأكيد أمام «مؤمتر
ميونيخ لألمن» ،يف  20فرباير  ،2017أن «إيران أكرب
دولة راعية لإلرهاب يف العامل» واعترب أن «التحدي يف
منطقة الرشق األوسط مصدره إيران ،وهى أكرب دولة
راعية لإلرهاب يف العامل ،وجزء من ترشيعها هو تصدير
الثورة ،وهي ال تؤمن بمفهوم املواطنة ،وتريد من الشيعة
يف مجيع أنحاء العامل أن يكونوا تابعني هلا وليس لدوهلم».
مل يكتف الوزير السعودي بذلك لكنه اهتم إيران بأهنا
«عازمة عىل تغيري األنظمة يف الرشق األوسط».
وجاء التدخل العسكري اإليراين املبارش يف األزمة
السورية إىل جانب النظام السوري مدعوم ًا بالعديد
من التنظيامت الشيعية املوالية خاصة حزب اهلل اللبناين،
وميليشيات أخرى شيعية عراقية وأخرى أفغانية ليفاقم
من أزمة إيران مع اجلوار اإلقليمي ،وخاصة العريب،
ومع إرسائيل ومع الواليات املتحدة والدول الغربية،
األمر الذي ساهم يف بلورة إدراك لدى روسيا بأن إيران
حتولت إىل أزمة بالنسبة لدول اجلوار اإلقليمي.
هكذا تفاقم إدراك املرشوع اإلقليمى اإليرانى كمصدر
للتهديد خصوص ًا أن تفاعالته تتم ىف بيئة إقليمية غري
مواتية إن مل تكن رافضة ومعادية .

فالتفاعالت ىف إقليم الرشق األوسط ،وكام تعرب عنها
خريطة توزيع القوة بني الفواعل األساسية للنظام ،تقول
أن هذا النظام يتجه إىل هيكلة قيادة ثالثية متصارعة؛
حيث تسعى إرسائيل إىل أن تفرض نفسها كقوة إقليمية
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عظمى مسيطرة ،ىف حني ترفض إيران ذلك وتقوم بدور
القوة املناوئة والساعية إىل فرض نفسها كزعامة مهيمنة
إقليمية بديلة ،ىف حني أن تركيا وإن كانت تبدو أهنا
راضية بدور املوازن اإلقليمى Regional Balancer
فإهنا أيض ًا حريصة عىل أن تكون قوة منافسة عىل الزعامة
اإلقليمية وإن كانت تعطى األولوية لعنارص القوة
الناعمة دون اخلشنة عكس القوتني اإليرانية واإلرسائيلية
اللتني تعطيان أولوية ،وبدرجات متفاوتة بالطبع ،للقوة
اخلشنة دون جتاهل ألمهية ومكانة القوة الناعمة ،وخاصة
األجهزة االستخباراتية والدعائية.

إذا كان قلب النظام يتكون من هذه القوى اإلقليمية
الكربى الثالث ،فإن النظام العربى بدوله االثنتني
والعرشين ومعه إثيوبيا ،حتولوا مجيع ًا ،وىف السنوات
األخرية إىل أطراف ىف معظم األحيان ،وىف بعضها
حياول النظام العربى ،أو بالتحديد بعض القوى العربية
الرئيسية (دول القلب :مرص والسعودية وسوريا قبل
تفجر أزمتها عام  )2011القيام بأدوار مشاركة ىف
تفاعالت قلب النظام ،ىف حني أن إثيوبيا اكتفت بأن
يكون دورها حمصور ًا ىف جوارها األفريقى مع اهتامم
بدولتني عربيتني مها :السودان واليمن ،لكن األهم
أهنا قبلت أن تكون تابعة إلرسائيل ،وأن متارس أدوار
الوكيل للدولة اإلرسائيلية وخاصة ىف تفاعالهتا املهمة ىف
جنوب الوادى سواء ىف قضايا الصومال والسودان ،أو
بالنسبة لتفاعالت وادى النيل والرصاع حول تقاسم مياه
النهر ،حيث برز الدور اإلثيوبى ،ولكن بنكهة إرسائيلية
واضحة.

وتعرب خريطة توازن القوى اإلقليمية كام هى واضحة
ومؤكدة عن حالة اشتباك بني مرشوعات إقليمية ثالثة
هى :املرشوع الصهيونى – اإلرسائيىل ،واملرشوع
اإليرانى – اإلسالمى ،واملرشوع الرتكى الذى مازال
حمكوم ًا بتفاعالت شديدة اخلصوصية بني ما هو
«أتاتوركى» وما هو «عثامنى جديد» دون استقرار عىل
صيغة ملرشوع واضح وحمدد املعامل حيقق لرتكيا طموحاهتا
ىف االندماج باالحتاد األوروبى من ناحية وحيقق هلا أيض ًا

نوازعها الرشقية بأبعادها احلضارية والتارخيية.

التفاعل بني هذه املرشوعات الثالثة حيدد معامل البيئة
التى يعمل خالهلا املرشوع اإليرانى ألسباب كثرية
بعضها ناتج من خصوصيات املرشوع اإليرانى وبعضها
اآلخر ناتج من تفاعالت هذا املرشوع اإليرانى مع كل
من املرشوعني اإلرسائيىل والرتكى والصدام مع اجلوار
العربى اخلليجى بالذات ،حيث يظهر التنافس قوي ًا بني
إيران وإرسائيل عىل كسب تركيا ضمن الرصاع األهم
بينهام عىل فرض السيطرة واهليمنة اإلقليمية.

هذا التنافس اإلرسائيىل -اإليرانى عىل كسب تركيا
كحليف ىف مواجهة اآلخر ضمن رصاعات اهليمنة
اإلقليمية بني إرسائيل وإيران مل يكن عىل حساب جهود
كل من إرسائيل وإيران لكسب النفوذ ىف اإلقليم عىل
حساب اآلخر ىف قضايا كثرية أبرزها الرصاع حول
ملفات إقليمية كربى ثالث هى :امللف الفلسطينى
وامللف العراقى وامللف اللبنانى ،كام أن هذا التنافس
اإلرسائيىل – اإليرانى عىل كسب تركيا كحليف موازن
مل يمنع تركيا من التحرك باستقاللية لتحقيق مصاحلها
القومية من منطلق املرشوع السياسى الذى يقوده حزب
العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ،وفق
توجهات اسرتاتيجية «العمق االسرتاتيجى» التى حتفز
تركيا عىل القيام بأدوار مهمة ىف بيئتها اإلقليمية بكافة
تعددها وتنوعها وخاصة إقليم الرشق األوسط ،لتحقيق
مصاحلها القومية.

هذا املسعى الرتكى املحكوم باسرتاتيجية «العمق
االسرتاتيجى» يفرض عىل تركيا أن تكون حريصة عىل
إدارة عالقات متوازنة مع كل من إرسائيل وإيران،
وأن حتافظ عىل دورها كوسيط ىف كافة األزمات
والرصاعات ،مع تأكيدات مشددة أوهلا عدم طغيان
دورها الرشق أوسطى أو «املرشقى» عىل مصاحلها مع
االحتاد األوروبى والتزاماهتا ىف حلف شامل األطلسى
(الناتو) ،وثانيها نفى أى تطلع لطرح «عثامنية جديدة»
ىف حماولة لعدم الربط بني الدور الرتكى اجلديد ،واإلرث

السلبى للعثامنية التارخيية السابقة وبالذات الدور
التسلطى املهيمن املتدثر بعباءة اخلالفة اإلسالمية.

وهكذا نستطيع أن نقول أن أنامط التفاعالت داخل
قلب أو حمور النظام الرشق أوسطى تتم ضمن مسارات
ثالث:

األول :الرصاع اإلرسائيىل – اإليرانى املبارش عىل اهليمنة
اإلقليمية ،من خالل سباق التسلح ،والرصاع عىل
الربنامج النووى اإليرانى.

الثانى :التنافس اإلرسائيىل – اإليرانى عىل كسب النفوذ
واحللفاء وبالتحديد تركيا والعامل العربى .إرسائيل تسعى
لتعميق االستقطاب ىف العامل العربى وفرز ما يسمى بـ
«حمور االعتدال العربى» الذى يضم دول جملس التعاون
اخلليجى ومرص واألردن ،ىف حني أن إيران تسعى إىل
كسب «حمور املامنعة» أو «املقاومة» وبالذات سوريا
والعراق وقوى املقاومة العربية .وهنا تطرح قضايا
متعددة ىف هذا التنافس أوهلا القضية الفلسطينية ثم قضية
الرصاع الطائفى ثانيها ،حيث تسعى إرسائيل إىل تعميق
الرصاعات الطائفية داخل الدول العربية وجعلها أداة
فرز ملحورى «االعتدال» و»املامنعة» وذلك عرب الرتويج
للخطر الشيعى وحتميل إيران مسئولية هذا اخلطر ،ىف
حني تسعى إيران إىل تأسيس رشاكة إيرانية  -عراقية
سورية -تركية ملواجهة خطر املسعى اإلرسائيىلللتحالف مع حمور االعتدال العربى ،الذى ترى إيران
أن القضية الفلسطينية هى أول من سيدفع ثمن هذا
التحالف .
الثالث :خيص تركيا ،التى تسعى إىل حتقيق تقدم ملحوظ
ىف دورها اإلقليمى ما جيعلها ىف نظر بعض األطراف
العربية موازن ًا إقليمي ًا يمكن االعتامد عليه ىف مواجهة
املرشوعني اإلرسائيىل واإليرانى .هذا الدور اتضح ابتداء
من عام  2010وتفاقم بعد تفجر موجة االنتفاضات
الثورية العربية عام  2011عىل األخص ىف امللفات
العربية الساخنة الثالث :امللف الفلسطينى وامللف
اللبنانى وامللف العراقى.
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هذه املسارات الثالثة تشهد تطورات دائمة تلعب فيها
تركيا دور ًا أساسي ًا وبالذات ما يتعلق باألداء الرتكى
بني تقاربه مع إيران عىل حساب العالقة مع إرسائيل،
ثم تقاربه مع إرسائيل عىل حساب العالقة مع إيران،
ثم من خالل تقوية الدور الرتكى املستقل املنافس لكل
من إيران وإرسائيل ،إذا أضفنا إىل ذلك اندفاعة دول
خليجية لتأسيس حتالف إقليمى عىل غرار حلف «الناتو»
تقوده الواليات املتحدة للعمل ضد إيران التى حتولت
إىل «عدو» أو إىل «مصدر رئيسى للتهديد» ،ثم اندفاع
بعضها للتطبيع مع إرسائيل (اإلمارات – البحرين)
ومساعى إرسائيل للحصول عىل مكاسب إقليمية تتيح
هلا أن تتحول إىل دولة «جوار إقليمى» ىف مواجهة إيران
باخلليج ،ناهيك عن الصدام السعودى – اإليرانى غري
املبارش ىف كل من لبنان واليمن ،إضافة إىل تنافس خشن
أحيان ًا ىف العراق سوف يؤكد بام ال يدع جما ً
ال للشك أن
املرشوع اإلقليمى اإليرانى يعمل ىف بيئة رافضة وعدائية،
وجاء رفض الطرفني اإلرسائيىل واخلليجى لالتفاق
النووى املوقع مع إيران عام  2015ليفاقم من تلك
احلالة العدائية والرافضة هلذا املرشوع.
أوراق القوة وأوراق الضعف اإليرانية فى فيينا
تدرك إيران جيد ًا خصوصية هذه البيئة اإلقليمية وتعى
التاميز ىف التعامل مع األطراف اإلقليمية الرشق أوسطية
الثالث :إرسائيل وتركيا والدول العربية وخاصة
اخلليجية .فهى ختوض رصاع ًا مع إرسائيل حول املكانة
اإلقليمية واهليمنة ،لكنها تتعاون وتتنافس مع تركيا
حول املصالح وتفعل الشئ نفسه مع الدول اخلليجية
لكن مع حرص عىل فهم خصوصية العالقات اخلليجية
 األمريكية ،والدور األمريكى ىف األمن اخلليجى،والطموح اإلرسائيىل املتفاقم للقفز نحو اخلليج ليكون
ليس جمرد طرف ىف معادلته األمنية بل قيادة للمواجهة
ضد إيران .وإذا كانت إيران تدرك مدى رفض وعدائية
هذه البيئة للمرشوع اإلقليمى اإليرانى ،فإهنا تدرك أيض ًا
مدى الرتابط بني هذا املرشوع وبني مرشوعها النووى.
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لذلك فإن الذهاب اإليرانى إىل فيينا للتباحث مع ما
يسمى حالي ًا بـ «جمموعة  »1+4وليس «جمموعة ،»1+5
وهى الدول التى مل تنسحب من االتفاق النووى املوقع
مع إيران عام  2015باعتبار أن الواليات املتحدة بعد
انسحاهبا رسمي ًا ىف أغسطس  2018من هذا االتفاق مل
تعد طرف ًا فيه ،جاء من منطلق حتقيق مكاسب ىف برناجمها
النووى يمكن أن توظف ىف خدمة مرشوعها اإلقليمى
ومكانتها اإلقليمية.

هذا االستنتاج ربام يقدم إجابة للسؤال :ملاذا ذهبت إيران
إىل فيينا وهى تدرك مسبق ًا مدى التعقيدات التى قد
تفشل مثل هذه املحادثات ،لكنها إجابة ال تكفى للبحث
ىف الفرص واملكاسب التى تأملها إيران من املشاركة
ىف هذه املحادثات ،لذلك من الرضورى أن نسأل عن
أوراق القوة وأوراق الضعف التى ذهبت هبا إيران إىل
فيينا لكسب هذه اجلولة من املحادثات.
فهذا البحث يقدم إفادتني؛ األوىل التعرف عىل وزن هذه
األوراق لتحقيق مكاسب إليران ،والثانية التعرف عىل
البديل اإليرانى ىف حال فشل املحادثات .

أبرز ما يمكن احلديث عنه بالنسبة ألوراق القوة وأوراق
الضعف أهنا ،ىف معظمها ،حتمل معامل قوة كام حتمل
أسباب ضعف ،ومن هنا يتكشف إىل أى حد يصعب
احلسم بخصوص الفرص والتحديات اإليرانية املحتملة
من هذه املحادثات .لذلك سوف نتناول هذه األوراق
للتعرف عىل ما إذا كانت حتمل عوامل قوة أو عوامل
ضعف أم أهنا حتمل االثنني مع ًا.
 - 1أول األوراق التى ذهبت هبا إيران إىل فيينا كانت
الصالبة والتامسك السياسى واالجتامعى -االقتصادى
أمام أعتى الضغوط والعقوبات األمريكية ،والتقدم
الالفت ىف القدرات النووية ىف أشهر معدودة منذ أن
قررت إيران أن ترد نووي ًا عىل االنسحاب األمريكى
من االتفاق النووى ،بالتخفف خطوة  -خطوة
بدرجات حمسوبة ودقيقة من التزاماهتا الواردة ىف ذلك
االتفاق .

نستطيع أن نقول أن إيران حصدت انتصار ًا معنوي ًا وأمني ًا
ونفسي ًا عندما استطاعت الصمود أمام أعنف حصار
وعقوبات فرضتها الواليات املتحدة وألزمت هبا أغلب
املجتمع الدوىل ومنها الدول األوروبية الثالث الرشيكة
ىف التوقيع عىل اتفاق  2015النووى :فرنسا وأملانيا
وبريطانيا ،حيث مل تستطع هذه الدول االنتصار لتوقيعها
عىل االتفاق بل انصاعت للضغوط األمريكية خشية
التعرض خلسائر اقتصادية أو التعرض لعقوبات أمريكية.
فقد أعطى ما يمكن اعتباره انتصار ًا إيراني ًا ىف معركة
الصمود والتحدى وخاصة ىف مواجهة «سياسة تصفري
صادرات النفط اإليرانية» املورد الرئيسى للدخل القومى،
دع ًام معنوي ًا للشعب اإليرانى ،وأعطى ىف نفس الوقت
إليران كدولة وكنظام سياسى موقف ًا إقليمي ًا ودولي ًا مميز ًا
استغلته إيران أفضل استغالل لتطوير مرشوعها النووى،
وحتسني ترسانتها العسكرية ىف جمال الصواريخ الباليستية
والقوة اجلوية – الفضائية  ،ناهيك عن القدرات البحرية
املميزة والطائرات املسرية «الدرونز» التى باتت من أهم
األسلحة اهلجومية اإليرانية.
هذا الصمود لعب فيه الصينيون والروس دور ًا حموري ًا،
فاالتفاقية االسرتاتيجية اإليرانية مع الصني وفرت
إليران القدرة عىل حتدى حظر تصدير النفط واحلصول
عىل مساعدات مهمة ،وكذلك فعل الروس ىف تقوية
الصمود اإليرانى سياسي ًا واقتصادي ًا وعسكري ًا.

هكذا نستطيع أن نقول أن اإليرانيني ذهبوا إىل فيينا وهم
أقوياء غري منكرسين وغري مضطرين ،خصوص ًا أهنم
نجحوا ىف حتقيق تقدم كبري ىف قدراهتم النووية جعلت
األطراف األخرى أكثر حرص ًا عىل جذب إيران إىل
التفاوض خشية أن تصل إيران ىف الوقت الفاصل بني
توقف املحادثات ىف يونيو  2021إىل حني استئنافها
مرة أخرى بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية اإليرانية ،إىل
مستوى نووى متقدم ال تكون عنده ىف حاجة للعودة إىل
االتفاق النووى ،أى أن تصل إىل أن تصبح ما يعرف بـ
«دولة حافة نووية» أى امتالك القدرة عىل انتاج القنبلة
النووية.

فحسب ترصحيات للمتحدث الرسمى باسم املنظمة
اإليرانية للطاقة الذرية هبروز كاملوندى ،قبيل ثالثة
أسابيع فقط من استئناف حمادثات فيينا وبالتحديد
ىف  4نوفمرب  ،2021فإن إيران ضاعفت خمزوهنا من
اليورانيوم عىل التخصيب بنسبة  % 20ووصل إىل 210
كيلو جرامات ،كام أعلن ما هو أخطر من ذلك وهو أن
إيران حتتفظ بـ  25كيلو جرام من اليورانيوم املخصب
بنسبة  ،% 60ما يعنى أن املسافة باتت حمدودة للوصول،
إن أرادت ،إىل ختصيب اليورانيوم بنسبة  % 90الالزمة
إلنتاج القنبلة.
هكذا كانت إيران هى من يتمتع ويتصنع التلكؤ ىف حتديد
موعد إلستئناف حمادثات فيينا التى كانت توقفت،
بعد  6جوالت ىف  20يونيو  2021بسبب االستعداد
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية وتشكيل احلكومة
اجلديدة ،وكان هذا التلكؤ مثار ختوف وحتسب من
األطراف األخرى ،ومثار حتريض إرسائيىل يقول أن
«إيران ال تريد املفاوضات ،وأهنا تسعى جادة المتالك
القنبلة ،وأهنا بالفعل وصلت إىل مستوى ختصيب % 90
وأن األجدر هو عدم الذهاب األمريكى إىل املفاوضات
بل اختاذ القرار املناسب ملنع إيران من امتالك القنبلة».

ومل تكتف إيران بذلك بل كانت حريصة عىل إظهار
أهنا قادرة عىل مواجهة أية حتديات عسكرية عىل نحو
ما حدث عندما أرسلت الواليات املتحدة قاذفة عمالقة
من طراز « »B-1القادرة عىل محل قنابل نووية وبصحبتها
طائرة من طراز «اف  »15إىل أجواء اخلليج ،وكان الرد
اإليرانى اإلعالن عن «حترير» قوات كوماندوز تابعة
للحرس الثورى ناقلة إيرانية احتجزهتا سفن حربية
أمريكية ىف بحر عامن ،بعد عملية إنزال مدروسة عىل
ظهرها ،وكان الرد األمريكى هو الصمت الكامل عن
العملية كلها .كل هذا يؤكد أن إيران ذهبت إىل فيينا من
موقع قوة وليس من موقع ضعف أو استجداء حللول .
 - 2ثانى هذه األوراق اإليرانية هو جبهة احللفاء
اإلقليميني سواء كان اسمها جبهة املامنعة أو جبهة
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املقاومة أو «الوكالء اإلقليميني» وتضم احللفاء ىف العراق
إىل جانب سوريا وحزب اهلل ىف لبنان وحركة أنصار اهلل
احلوثية ىف اليمن ،إضافة إىل منظامت املقاومة اإلسالمية
ىف غزة «اجلهاد اإلسالمى» وحركة «محاس» كل هؤالء
استطاعت إيران أن جتعلهم طرف ًا مبارش ًا ىف أى حرب قد
تقع بينها وبني إرسائيل.

لكن هذه اجلبهة واجهت اخرتاقات مهمة عىل نحو ما
حدث من اخرتاقات إرسائيلية -أمريكية استخباراتية
للجبهة الداخلية ىف إيران التى وصلت إىل عمق املنشآت
النووية ،حيث أخذت إيران تتعرض إىل خسائر غري
قليلة ىف معظم أطراف جبهة املقاومة سواء ىف العراق وىف
سوريا وىف لبنان.
فإيران تواجه حتديات مهمة ىف العراق ،فالعراق استطاع
حتت حكم مصطفى الكاظمى أن خيطو خطوات مهمة
ىف مسرية «النأى بالنفس» عن االستقطاب بني طهران
وواشنطن ،وأخذ يطالب عالنية بإبعاده عن الرصاع
اإليرانى -األمريكى ومحايته من أن يكون أرض ًا هلذا
الرصاع ،ثم أخذ يتجه نحو املزيد من تكثيف عالقاته
العربية خصوص ًا نحو كل من مرص واألردن فيام
أخذ اسم «الشام اجلديد» أو «املرشق اجلديد» .ونحو
اخلليج مع السعودية والكويت ،وكانت القمة الثالثية:
العراقية -املرصية -األردنية ىف بغداد ()2021/7/27
شاهد ًا عىل هذا النوع من التحول العراقى نحو املزيد من
«العروبة» عىل حساب ارتباطاته مع إيران.

وإذا كانت األحزاب وامليليشيات املوالية إليران قد
استطاعت أن تدفع قدم ًا بخيار «خروج األمريكيني
من العراق» ىف اجلولة الرابعة من «احلوار االسرتاتيجى
األمريكى -العراقى (يوليو  »)2021بتغيري مهمة
القوات األمريكية ىف العراق وحرصها ىف جمال
«التدريب» ،فإن هذه اجلولة أعادت تثبيت االلتزام
العراقى باتفاقية اإلطار االسرتاتيجى لعام  2008التى
تفرض «الرشاكة االسرتاتيجية طويلة املدى» للعراق مع
الواليات املتحدة .وجاءت نتائج االنتخابات الربملانية
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العراقية ( )2021/10/10لتفاقم من اخلسائر اإليرانية
ىف العراق ،حيث كان أقوى حلفاء إيران «حتالف الفتح»
بزعامة هادى العامرى هو أفدح اخلارسين ىف تلك
االنتخابات ،إذ حصل عىل  17مقعد ًا فقط بعد أن كان
له  47مقعد ًا ىف الربملان البالغ عدد مقاعده  295مقعد ًا،
ىف حني حصلت الكتلة الصدرية «تكتل سائرون»
بزعامة مقتدى الصدر التى تتزعم الدعوة إىل املزيد من
االستقاللية العراقية وترفع شعار «ال رشقية وال غربية»
عىل  73مقعد ًا بعد أن كانت  54مقعد ًا ،مما جعلها تتزعم
الدعوة إىل تشكيل «حكومة أغلبية سياسية» تستثنى
األطراف األخرى املناوئة ،وهى كلها تطورات تقول أن
قبضة إيران عىل العراق ربام ال تكون ىف املستقبل القريب
مثلام كانت ىف العقدين األخريين.
وىف سوريا تواجه إيران حتديات صعبة مع احلليف
الروسى الذى أضحى حريص ًا عىل رشاكة مع إرسائيل
تتيح لألخرية رضب احلشود اإليرانية واحلليفة داخل
سوريا رشط اإلخطار املسبق للقوات الروسية وعدم
التعرض لتلك القوات.

أما ىف لبنان فقد أضحى الوضع الداخىل حلزب اهلل
أكثر تعقيد ًا ىف ظل الضغوط االقتصادية التى تعرض
هلا دولي ًا وعربي ًا خالل العام األخري .فقد استطاعت
القوى املناوئة إليران وحزب اهلل أن حتقق بالسالح املاىل
والضغوط االقتصادية ما مل تستطع حتقيقه بقوة السالح
اإلرسائيىل .فإذا كان حزب اهلل قد خرج أكثر قوة من
العدوان اإلرسائيىل صيف  2006فإنه اآلن خيرس كثري ًا
سياسي ًا وشعبي ًا بسبب األزمة املالية -االقتصادية املفتعلة
ضد لبنان وحتميله كل املسئولية عن كل ما حيدث ،وجترؤ
الكثريين من اللبنانيني والعرب ناهيك عن إرسائيل
والدول الغربية عىل املطالبة بإخراج حزب اهلل من املعادلة
السياسية ،ناهيك عن دعوة األمني العام لألمم املتحدة
انطونيو غوترييش ىف زيارته األخرية للبنان (ديسمرب
 )2021إىل حتول حزب اهلل إىل «حزب سياسى» ما
يعنى جتديد الدعوة إىل نزع سالح املقاومة الذى تطالب
به األطراف املناوئة للحزب داخل لبنان مدعومة من

ظهريها اخلارجى سواء كان خليجي ًا أو إرسائيلي ًا أو
أمريكي ًا ،وهذه كلها حتديات وضغوط تواجه حزب
اهلل ومن ثم إيران ىف لبنان رغم كل ما يؤكده احلزب
من جاهزية عسكرية ألى حرب قادمة باعرتاف كبار
اجلنراالت اإلرسائيليني الذين حيذرون من مغبة تورط
إرسائيل ىف أى حرب قادمة يكون حزب اهلل طرف ًا فيها.

 - 3ثالث هذه األوراق هو اجلبهة الدولية أو الظهري
الدوىل الداعم ،الذى أخذ البعض يعطيه اسم «التحالف
الصينى -الروسى -اإليرانى» .فقد ذهبت إيران إىل فيينا
وهى عىل قناعة بأهنا مسنودة بظهري دوىل روسى – صينى
لن يسمح بخروجها خارسة من تلك املفاوضات .وقد
كشفت جوالت املحادثات الست التى سبقت العودة
جمدد ًا إىل فيينا يوم  29نوفمرب  2021قدر ًا كبري ًا
من الدعم واملساندة الروسية والصينية للمفاوضني
اإليرانيني ،وتأكد ذلك ىف جولة التفاوض السابعة التى
اختتمت ىف  17ديسمرب  .2021هذا الدعم يستند أو ً
ال
إىل عالقات ثنائية تربط إيران بكل من روسيا والصني
حتولت إىل رشاكة اسرتاتيجية بني إيران والصني التى
حتمل اسم «وثيقة اخلطة االسرتاتيجية» التى متتد إىل 25
عام ًا وجرى توقيعها ىف  27مارس  ،2021وتتطلع إيران
إىل توقيع رشاكة مماثلة مع روسيا حسب توضيحات
سعيد خطيب زاده املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية
الذى أعلن ىف  11أكتوبر  2021أن بالده خطت خطوة
جديدة ىف إطار سياسة «التوجه رشق ًا» معلنة اقرتاهبا من
إبرام اتفاق رشاكة اسرتاتيجية مع روسيا وقال أن «حمور
الرشق يتبلور بني إيران والصني وروسيا  .ىف السنوات
األخرية ،أصبح من الرضورى حتسني العالقات بني
إيران وروسيا والرتكيز عىل الرشاكات االسرتاتيجية».
وأوضح أنه «تم االنتهاء من وضع التدابري األولية
للوثيقة التى حتمل عنوان «امليثاق الشامل للتعاون بني
إيران وروسيا» .ويستند هذا الدعم أيض ًا إىل وجود إطار
من التعاون اجلامعى يربط إيران بكل من روسيا والصني
يف سياق اكتساب إيران العضوية العاملة ىف «منظمة
شنغهاى للتعاون» خالل القمة احلادية والعرشين

للمنظمة التى عقدت ىف العاصمة الطاجيكية دوشنبه
( ،)2021/9/17بعد سنوات ممتدة من مشاركة إيران
ىف هذه املنظمة كعضو منتسب.

وكان ملفت ًا تعليق الرئيس الروسى فالديمري بوتني عىل
قبول عضوية إيران كعضو عامل ىف املنظمة ىف كلمته التى
ألقاها عرب الفيديو أمام قمة دوشنبه وقوله« :إن انضامم
إيران سيسهم بال شك ىف زيادة تعزيز املكانة الدولية
ملنظمة شنغهاى للتعاون» ،أما احتفاء الصحافة اإليرانية
هبذه اخلطوة فكان مثري ًا لالهتامم وخاصة من الصحف
املحسوبة عىل التيار املحافظ املتشدد واحلرس الثورى.
فقد وصفت صحيفة «جوان» منظمة شنغهاى للتعاون
بأهنا «أحد رموز التعاون بني القوى غري الغربية ،وتفتح
املجال أمام حقبة ما بعد أمريكية» ،أما صحيفة «كيهان»
فقد اعتربت أن انضامم إيران ملنظمة شنغهاى للتعاون
خطوة ستساهم ىف «االلتفاف عىل العقوبات الغربية»،
مضيفة أنه «يمكن إليران اآلن أن تضع موضع التطبيق
سياستها القائمة عىل التعددية ،والتخىل تدرجيي ًا عن
رؤية مستندة حرص ًا إىل الغرب ،وخفض أثر العقوبات
الغربية».
وانطالق ًا من هذا التقدير اإليرانى لوزن هاتني الدعامتني:
العالقات الثنائية اإليرانية مع الصني وروسيا ،وعضوية
إيران ىف «منظمة شنغهاى للتعاون» كانت إيران حريصة،
وعىل أعىل املستويات ،عىل التنسيق مع احلليفني الروسى
والصينى عىل نحو االتصال الذى أجراه الرئيس اإليرانى
إبراهيم رئيسى مع نظريه الروسى فالديمري بوتني قبل
حواىل أسبوعني من استئناف مفاوضات فيينا .فقد أكد
رئيسى لبوتني ،وفق بيان إيرانى ()2021/11/16
جدية طهران ىف خوض املحادثات ىف فيينا وقوله
أن «اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جادة بالكامل ىف
املفاوضات ،وىف الوقت نفسه نحن جادون بشأن إلغاء
كامل العقوبات عن الشعب» .وىف نفس اليوم أجرى
مساعد وزير اخلارجية اإليرانى رئيس الوفد التفاوىض
عىل باقرى كنى حمادثات ،عرب الفيديو ،مع نظرييه
الروسى سريجى الفروف والصينى ماجاو سو بشأن
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املحادثات املرتقبة ىف فيينا هبدف إعادة إحياء االتفاق
النووى اإليرانى ،وكانت وكالة اإلعالم الروسية قد
نقلت ( )2021/11/6عن وزارة اخلارجية الروسية
أن وزير اخلارجية الروسى سريجى الفروف ونظريه
اإليرانى حسني أمري عبد اللهيان أبديا دعمهام لعودة
العمل باالتفاق النووى املربم عام « 2015بصيغته
األصلية» .وزادت إيران من هذا التوجه ىف الزيارة التى
قام هبا ملوسكو ( )2021/10/20رئيس هيئة اآلركان
العامة للقوات املسلحة اإليرانية اجلنرال حممد باقرى
هبدف «تنشيط التعاون العسكرى بني إيران وروسيا
والتحضري لتوقيع عقود عسكرية كربى بني البلدين»،
حسب ترصحيات لباقرى الذى أكد عزم بالده «تنشيط
التعاون العسكرى مع روسيا ،وفتح جماالت جديدة ىف
توقيع عقود ضخمة فور رفع القيود املفروضة من جملس
األمن» ،وذكر باقرى أن موسكو وطهران وقعتا اتفاق ًا
لتزويد إيران بطرازات حديثة من األسلحة الروسية،
وزاد أن هذا املوضوع «من أبرز حماور زيارته ملوسكو».
لذلك مل يكن غريب ًا أن يرصح كبري املفاوضني الروس
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف
أن «مطالبة إيران بضامن من احلكومة األمريكية بأهنا لن
تنسحب من االتفاق التارخيى مرة أخرى أمر منطقى».
وقال أوليانوف ىف تغريدة ( )2021/10/25أن «هذا
املطلب اإليرانى يبدو منطقي ًا ومربر ًا ،وهو يتوافق ليس
فقط مع املامرسة الدبلوماسية ،بل ومع املنطق السليم».
كام قال املبعوث الصينى إىل املحادثات النووية ىف
فيينا وانج تشون أن عىل الواليات املتحدة «رفع مجيع
العقوبات التى ال تتامشى مع اتفاق إيران النووى املربم
عام  2015مع القوى الكربى ،بام ىف ذلك العقوبات
التى تطبق عىل الصني».
هذا الدعم الروسى والصينى إليران ىف حمادثاهتا النووية
يصعب إطالقه عىل كل جماالت العالقات بني كل
من روسيا والصني مع إيران ،فهناك جماالت لثغرات
وخالفات يمكن أن تعوق هذا الدعم الذى حتظى
به إيران من احلليفني .فالصني التى تتحرك بربامجاتية
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شديدة لكسب مواقع اقتصادية واسرتاتيجية ىف الرشق
األوسط مل ترتدد ىف نسج عالقات قوية ومميزة مع دول
منافسة وربام معادية إليران مثل إرسائيل التى بدأت
تتجه بشكل ملحوظ نحو الصني ىف ظل ما يمكن اعتباره
ارتباكات ىف العالقات مع واشنطن وفق ًا ملا تعتربه تل
أبيب تردد ًا أمريكي ًا ىف دعم التوجه اإلرسائيىل إلفشال
حمادثات فيينا ،وعدم جتديد االتفاق النووى مع إيران
واعتامد اخليار العسكرى لتدمري القدرات النووية
والصاروخية اإليرانية .الصني تبنى قرب ميناء حيفا،
حيث الوجود العسكرى األمريكى ،أكرب حمطة لتحلية
املياه ىف الرشق األوسط ،كام أن شبكة «سى إن إن» نقلت
معلومات عن تعاون صينى مع السعودية لتطوير صناعة
صواريخ باليستية ىف السعودية .أما روسيا فهى بحرصها
عىل «الرشكة العسكرية مع إرسائيل» حتبط إيران دائ ًام
ىف سوريا بشكل ربام يؤثر سلبي ًا عىل املوقفني اإليرانى
والسورى خاصة بعد االعتداءين األخريين اللذين وقعا
عىل ميناء الالذقية ىف غضون عرشة أيام كان ثانيها يوم
الثالثاء ( )2021/12/28دون رد فعل روسى مناسب
خصوص ًا وأن امليناء أقرب ما يكون من قاعدة محيميم
الروسية العسكرية ،ما يعنى أن االعتداء اإلرسائيىل مل
يكن ليتم دون تشاور مع الروس.

مثل هذه املامرسات وغريها تقول أن الدعم والظهري
الروسى والصينى مهم جد ًا إليران ىف فيينا وىف امللف
النووى وملحقاته ،لكنه دعم له حساباته من مصالح
روسية وصينية ىف الرشق األوسط وتطور للعالقات
مع الواليات املتحدة ،واألزمة األوكرانية األمريكية مع
روسيا ،واألزمة التايوانية بني الواليات املتحدة والصني
نموذجان إلمكانية مقايضة أزمات بأزمات ،وهذا أمر
له معناه ومردوده املهم بالنسبة ملستقبل حمادثات فيينا
وحدود الضغوط الروسية والصينية عىل واشنطن من
عدمها بحسابات املصالح ىف أزمتى أوكرانيا وتايوان عىل
سبيل املثال.
 - 4الورقة الرابعة التى ذهبت هبا إيران إىل فيينا كانت
ملف العالقات املتوترة وغري املستقرة مع دول اخلليج.

فهذه الدول تربط بقوة بني امللف النووى اإليرانى وبني
ما تعتربه مرشوع ًا إقليمي ًا إيراني ًا تتدخل من خالله
إيران ىف الشئون الداخلية للدول اخلليجية وهتدد أمنها
واستقرارها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش عرب من
تعتربهم وكالء إيران وعىل رأسهم ىف السنوات األخرية
حزب اهلل ىف لبنان وميليشيات أنصار اهلل احلوثية ىف
اليمن ،وميليشيات احلشد الشعبى العراقية املوالية
إليران.

هنا يمكن استخالص مالحظتني؛ األوىل :أن هذا
املوقف اخلليجى من إيران مل يكن مجاعي ًا ،كان سعوديا
ً-إماراتي ًا -بحريني ًا ،لكن الدول الثالث األخرى
وبدرجات خمتلفة أيض ًا مل تكن تشارك ىف هذا املوقف،
ومل تتعامل مع إيران كعدو وحافظت عىل قدر ال بأس
به من عالقات التعاون ،أو عىل األقل التفاهم عىل النحو
التاىل :سلطنة عامن ،ثم قطر ،ثم الكويت .كل منها كانت
حريصة عىل هنج سياسة أكثر استقاللية نحو إيران عىل
خالف الدول الثالث األخرى .أما املالحظة الثانية فهى
أن السياسة العدوانية اخلليجية نحو إيران أخذت متر
بمراحل من التعاون أو عىل األقل البحث عن تفامهات
وتقليل حدة التوتر ىف األشهر األخرية .
لو حاولنا إلقاء نظرة عىل املشهد اخلليجى احلاىل نحو
إيران وبالتحديد حمادثات فيينا وبالتبعية املرشوع
اإلقليمى اإليرانى سنجدها قد مزجت بني توجهني:
التصعيد والتهدئة .ما يعنى أن إيران ذهبت إىل فيينا
وهى حمارصة بسياسة عدوانية خليجية من ناحية
وبمؤرشات للحرص عىل بدء توجه تعاونى مرشوط
من ناحية أخرى ،والرشوط تدور كلها حول ما تعتربه
هذه الدول مصادر التهديد اإليرانى :اخلطر النووى،
الصواريخ الباليستية ،الوكالء اإلقليميون ،وسياسة
التدخل ىف الشئون الداخلية للدول اخلليجية .وسنجد
أيض ًا أن هذين املشهدين حيدثان ىف ظل تطور جديد وله
خطورته الفائقة بالنسبة إليران ،وهو سياسة التطبيع
بني كل من اإلمارات والبحرين مع إرسائيل ،واقرتاب
إرسائيل جغرافي ًا من الشواطئ اإليرانية املطلة عىل

اخلليج ،تقارب وتطبيع يراه البعض وليد تطورين أيض ًا؛
األول ،مؤرشات أفول للوجود األمريكى ىف الرشق
األوسط لصالح تكثيف التواجد األمريكى ىف املحيطني
اهلادى واهلندى ،والثانى تفاقم اخلوف من إيران بسبب
ما تعتربه هذه الدول سياسة عدوانية ،حيث تم اللجوء
إىل إرسائيل كحليف إقليمى بديل يمكن أن يمأل فراغ
غياب احلليف األمريكى.

هذا املشهد يمكن تلمس معامله من جمموعة مؤرشات
تدل عىل مناهضة دول اخلليج للسياسة النووية اإليرانية
وانحيازها للموقف الغربى األمريكى -األوروبى ىف
حمادثات فيينا ،وجمموعة مؤرشات أخرى تدل عىل أن
بعض هذه الدول حريصة عىل مواصلة أو بدء سياسة
تعاون مع إيران ،تأخذ ىف اعتبارها مصالح ومتطلبات
أمن واستقرار الدول اخلليجية.
بالنسبة ملجموعة املؤرشات األوىل نشري هنا إىل أبرزها
عىل النحو التاىل:

 دول جملس التعاون اخلليجى والواليات املتحدة ملاأسمته بـ «السياسات العدوانية اإليرانية واخلطرية» بام ىف
ذلك االنتشار واالستخدام املبارش للصواريخ الباليستية
املتقدمة وأنظمة الطائرات دون طيار ،واستخدام إيران
ووكالئها ىف املنطقة هذه األسلحة ىف مئات اهلجامت التى
استهدفت املدنيني والبنية التحتية واحليوية السعودية ،وضد
التجارة عىل متن السفن التجارية املدنية ىف املياه الدولية ىف
بحر عامن .جاء ذلك خالل اجتامع لكبار املسئولني من
الواليات املتحدة ودول جملس التعاون اخلليجى عقد
بمقر املجلس ىف الرياض األربعاء (،)2021/11/17
أى قبل أقل من أسبوعني من استئناف التفاوض ىف
فيينا يوم  .2021/11/29واتفق الطرفان اخلليجى
واألمريكى ىف هذا االجتامع عىل أن «برنامج إيران النووى
يمثل قلق ًا بالغ ًا» ،وأن دعم إيران للميليشيات املسلحة ىف
أنحاء املنطقة ،وبرناجمها للصواريخ الباليستية «يشكالن
هتديد ًا واضح ًا لألمن ولالستقرار اإلقليميني» .وىف ذات
الوقت قدم الطرفان إليران ما يمكن اعتباره «مقايضة» أو
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«بديل أفضل للتصعيد يسهم ىف حتقيق املزيد من األمن
واالستقرار للمنطقة» يتمثل ىف انجاح مفاوضات فيينا
بمواقف إجيابية إيرانية مقابل تعميق العالقات االقتصادية
معها بعد رفع العقوبات األمريكية املتعلقة باالتفاق
النووى اإليرانى.

 االتفاق السعودى -الفرنسى ،خالل زيارة الرئيسالفرنسى إيامنويل ماكرون للمملكة ()2021/12/4
عىل رضورة التصدى لألنشطة اإليرانية «املزعزعة ألمن
املنطقة» ،وتأكيد «القلق من تطوير الربنامج النووى
اإليرانى وعدم التعاون والشفافية».

 رشاء اإلمارات  80طائرة مقاتلة فرنسية من طراز«رافال» خالل زيارة الرئيس الفرنسى ألبوظبى ضمن
جولته اخلليجية ،حيث أكد اجلانبان ()2021/12/3
حرصهام املشرتك عىل تعزيز خمتلف جوانب «الرشاكة
االسرتاتيجية» وتوافق الرؤى بشأن أمهية دعم احللول
واملبادرات السلمية التى هتدف إىل ترسيخ أركان األمن
واالستقرار ىف املنطقة.

 تعهد جيك سوليفان مستشار األمن القومى األمريكىىف لقائه مع وىل العهد السعودى األمري حممد بن سلامن
ىف نيوم ( )2021/9/30باستعداد بالده للدفاع عن
األراىض السعودية ضد التهديدات كافة ،والدفع بحل
سياسى إلهناء النزاع ىف اليمن.

 مشاركة دول خليجية مثل السعودية واإلماراتوالكويت ىف مناورات بحرية مع األمريكيني بعضها ىف
خليج عامن وبعضها ىف البحر األمحر ،مثل مناورة «رماية
اخلليج  »2021 -بمشاركة سعودية وكويتية مع قوات
أمريكية ىف الكويت ( ،)2021/11/7حيث أوضح
قائد التمرين الكويتى أن «مترين رماية اخلليج 2021
هيدف إىل تعزيز العالقات العسكرية والتعاون الدفاعى
املشرتك مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل اخلربات
واملعرفة العسكرية إلبراز وتوحيد القدرة القتالية التى
متتلكها الدول الثالث ،إضافة إىل تعزيز أوارص التعاون
العسكرى الدفاعى».
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 حرص اإلمارات والبحرين عىل مواصلة متتني التعاونمع إرسائيل وفتح السفارات املشرتكة وتيسري دخول
اإلرسائيليني إىل البلدين دون تأشريات واستقبال كبار
املسئولني اإلرسائيليني مثل زيارة وزير خارجية إرسائيل
للبحرين وزيارة رئيس احلكومة اإلرسائيلية نفتاىل بينيت
لإلمارات .هذه الزيارات كانت مثار استياء إيرانى،
حيث نددت اخلارجية اإليرانية ىف بيان بزيارة وزير
اخلارجية اإلرسائييل للبحرين وقالت« :نندد بأى متهيد
من أجل ترسيخ الوجود اإلرسائيىل املدمر ىف املنطقة».
أما بالنسبة ملجموعة املؤرشات األخرى التى حتمل
معامل تعاون أو نوايا للتعاون اخلليجى مع إيران ،فيمكن
اإلشارة إىل أبرزها ىف اآلتى:

 إقدام السعودية عىل إجراء أربعة من جوالتاملحادثات مع إيران بوساطة عراقية ىف بغداد ،بعضها
خالل حكومة الرئيس اإليرانى حسن روحانى وآخرها
مع حكومة الرئيس اجلديد إبراهيم رئيسى ،وقد أعلن
عن هذه اجلولة األخرية وزير اخلارجية السعودى فيصل
بن فرحان ىف مؤمتر صحفى مجعه مع جوزيب بوريل
وزير خارجية االحتاد األوروبى ىف الرياض ،مشري ًا إىل
أن تلك اجلولة متت ىف  21سبتمرب  ،2021موضح ًا أن
هذه املحادثات «ال تزال ىف مرحلتها االستكشافية ،نأمل
أن نضع أساس ًا ملعاجلة املواضيع العالقة ..سوف نسعى
ونعمل عىل حتقيق ذلك» .ومل يرش فرحان إىل مكان عقد
ذلك االجتامع ومضمونه أو إىل مستوى التمثيل فيه .ىف
حني أن إيران حتدثت عىل لسان املتحدث باسم اخلارجية
اإليرانية من نيويورك بصحبة وفد بالده الجتامعات
األمم املتحدة ( )2021/9/23أن الطرفني «أجريا
مباحثات جيدة وأن التقدم بشأن أمن اخلليج كان جاد ًا
للغاية» دون أن يقدم أية تفاصيل.

اإلشارة األهم هبذا اخلصوص جاءت عىل لسان امللك
سلامن بن عبد العزيز ىف كلمته التى ألقاها ىف اجتامعات
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ()2021/9/22
ووصف فيها إيران بأهنا «دولة جارة ..ونأمل أن تؤدى

حمادثاتنا معها لنتائج ملموسة لبناء الثقة» .وكان وىل
العهد السعودى األمري حممد بن سلامن أكد ىف مقابلة مع
وسائل اإلعالم الرسمية السعودية ( )2021/4/28أن
بالده «تطمح إىل إقامة عالقة جيدة مع إيران باعتبارها
دولة جارة لكن هناك إشكاليات من الطرفني وتعمل
السعودية مع رشكائها عىل حلها ،واململكة ال تقبل
أى ضغوط أو تدخل ىف شئوهنا الداخلية» ،وقال« :ال
نريد أن يكون وضع إيران صعب ًا ،بالعكس نريد إيران
مزدهرة ،لدينا مصالح فيها ،ولدهيا مصالح ىف السعودية
لدفع العامل واملنطقة لالزدهار».

 استقبال اإلمارات والكويت عىل باقرى كنى مساعدوزير اخلارجية اإليرانى رئيس وفد التفاوض ىف فيينا قبل
أيام معدودة من اسئتناف التفاوض بني إيران وجمموعة
( )1+4الدولية ،حيث تم التأكيد عىل أمهية تعزيز
العالقات «عىل أساس حسن اجلوار واالحرتام املتبادل
ىف إطار املصالح املشرتكة» وبالطبع تم عرض وجهة
النظر اإليرانية ىف جولة التفاوض القادمة بعد أيام .زيارة
تعكس حرص ًا إيراني ًا واستعداد ًا إماراتي ًا وكويتي ًا للتعرف
عىل املواقف املشرتكة وأجواء تفاوض فيينا.
 أما التطور األهم ضمن هذه املؤرشات فكانت زيارةرئيس جملس األمن الوطنى باإلمارات الشيخ طحنون
بن زايد لطهران ولقائه بالرئيس اإليرانى إبراهيم رئيسى
ونظريه اإليرانى عىل شمخانى ،يف  6ديسمرب  ،2021ىف
اخرتاق إماراتى غري مسبوق «للمحظور» من املامرسات
عىل غرار زيارة شقيقه الشيخ عبد اهلل بن زايد لدمشق
ولقائه بالرئيس السورى بشار األسد ،ثم زيارة شقيقهام
األكرب وىل عهد أبوظبى الشيخ حممد بن زايد ألنقرة ىف فرتة
زمنية متقاربة أثارت الكثري من التكهنات وردود الفعل
كان أبرزها وأمهها ردود الفعل اإلرسائيلية التى خشيت
من انعكاسات سلبية لزيارة طحنون بن زايد لطهران
عىل مسرية التطبيع بني اإلمارات وإرسائيل .ويبدو أن
هذه اخلشية كانت ىف حملها ،فام هى إال أسابيع وربام أيام
عىل زيارة طحنون بن زايد لطهران ثم زيارة نفتاىل بينيت
رئيس احلكومة اإلرسائيلية لإلمارات حتى جاء التطور

األهم الذى وصف بأنه «خيبة أمل» عندما نقلت وسائل
إعالم إرسائيلية معارضة اإلمارات «للخيار العسكرى
ضد إيران» .وقالت القناة « »12العربية أن اإلمارات
تقول «أن التهديدات العسكرية بالنسبة هلا ليست هى
الطريقة للتعامل مع إيران» معلقة عىل ذلك بأن «التطبيع
ال يعنى تعاون ًا عسكري ًا بينها (اإلمارات) وبني الواليات
املتحدة وإرسائيل ىف اهلجوم عىل إيران».
مؤرشات مهمة تكشف عدم استقرار العالقات
اخلليجية -اإليرانية ،ما يعنى أهنا يصعب أن تكون «ورقة
قوة» ىف يد إيران بفيينا ،لكنها أيض ًا ليست «ورقة ضعف
كاملة» ضد إيران.

 - 5الورقة اخلامسة هى الورقة الرتكية ،التى ربام ال تكون
ورقة حمورية ،لكنها مهمة من منظور «التوافق اإلقليمى»
الذى تعترب إيران نفسها طرف ًا أساسي ًا فيه ،أو باألحرى
مستفيد ًا أساسي ًا منه .هذه الورقة تعترب تركيا هى الطرف
املحدد ملعاملها ،وبالذات من منظور ترجيحات العالقات
الرتكية بني كل من إيران وإرسائيل .وإذا أخذنا عام
 2010عام أساسى للتحليل ،أى قبل عقد من اآلن شهد
انتفاضة الثورات العربية وىف القلب منها األزمة السورية
التى دخلت تركيا مثل إيران طرف ًا أساسي ًا فيها ،سنجد
أن العالقات الرتكية -اإليرانية كانت ىف أوج تطورها
ليست فقط اقتصادي ًا ،ولكن أيض ًا اسرتاتيجي ًا وبالتحديد
بالنسبة لـ «األزمة النووية اإليرانية» وتطوراهتا.
فقد انحازت تركيا إليران ىف ملفها النووى وقامت
بدور أساسى ومميز ىف إجياد حلول لتعقد أزمة تفاوض
إيران مع «جمموعة دول  »1+5حول «اتفاق فيينا»
لتبادل اليورانيوم (أكتوبر  )2009بسبب خماوف إيران
من نقل اليورانيوم اإليرانى املخصب بنسبة  % 3.5إىل
روسيا ملبادلته بآخر خمصب بنسبة  % 20الستخدامه
ىف مفاعل إيران العلمى واالستخدامات الطبية .تركيا
طرحت نفسها مكان ًا بدي ً
ال ملوسكو لتبادل اليورانيوم
وقبلت إيران بذلك ضمن وساطة تركية  -برازيلية،
ولكن الواليات املتحدة و»جمموعة  »1+5مل تعر اهتامم ًا
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هلذا االتفاق الثالثى الذى أخذ يعرف باتفاق طهران،
وبسبب هذا التجاهل األمريكى التفاق طهران صوتت
كل من تركيا والربازيل ضد قرار العقوبات رقم 1929
الذى صدر من جملس األمن ضد إيران ،ومل تكرتث
تركيا هبذا القرار وزادت من تعاوهنا مع إيران ،واهتمت
«جمموعة دول  »1+5بعدم النزاهة ىف تعاملها مع امللف
النووى اإليرانى ومع السالح النووى اإلرسائيىل.
تركيا مل تساند إيران فقط ىف ملفها النووى بل شاركتها أيض ًا
ىف رضورة الدعوة إىل فتح امللف النووى اإلرسائيىل ،ظهر
هذا ىف اجتامعات املراجعة ملعاهدة حظر انتشار األسلحة
النووية (نيويورك  28 - 3مايو  )2010وىف اجتامع جملس
حمافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبتمرب .)2010

املوقف الرتكى الداعم إليران كانت له أيض ًا أبعاده
األمنية واالسرتاتيجية ىف جمالني :األول ،باختاذ جملس
األمن القومى الرتكى قرار ًا تارخيي ًا بتعديل «الوثيقة
السياسية لألمن القومى» لتتضمن وللمرة األوىل حذف
كل من إيران وروسيا وسوريا (قبل تفجر األزمة السورية
ىف مارس  )2011واليونان من قائمة مصادر التهديد
لألمن القومى الرتكى واعتبار إرسائيل أحد مصادر
هتديد هذا األمن .والثانى ،بالتزام تركيا بموقف متشدد
ىف مؤمتر قمة حلف شامل األطلسى (الناتو) الذى عقد
ىف العاصمة الربتغالية لشبونة (نوفمرب  )2010من قضية
الدرع الصاروخية األطلسية ،فقد اشرتطت تركيا عدم
النص باالسم عىل استهداف أى من الدول خاصة إيران
أو روسيا ووافقت القمة عىل ذلك واعترب ذلك انتصار ًا
للعالقات الرتكية  -اإليرانية ،لكن األهم هو أن تركيا
اشرتطت النص ىف االتفاقية عىل منع إمداد إرسائيل بأى
معلومات جيرى رصدها عرب الرادارات املوجودة عىل
أرضها أو التى سوف توجد عىل أرضها ضمن مرشوع
الدرع الصاروخية ما يكشف عن موقف تصعيدى ىف
عالقات تركيا مع إرسائيل.
هذا املوقف التصعيدى كانت له امتداداته السابقة ىف
مواقف تركيا الرافضة للسياسة اإلرسائيلية العدوانية
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ضد الشعب الفلسطينى ىف قطاع غزة ،وىف التهديدات
اإلرسائيلية للبنان ،لكن التحدى األهم برز ىف مواقف
تركيا اخلاصة بدعم السياسة النووية اإليرانية وتبنى
الدعوة لنزع السالح النووى اإلرسائيىل وفرض الرشق
األوسط خالي ًا من أسلحة الدمار الشامل ،وىف الصدام
حول أسطول احلرية الذى استهدف كرس احلصار
املفروض عىل قطاع غزة حيث تصدت البحرية العسكرية
اإلرسائيلية للسفينة الرتكية مرمرة وقتلت وأصابت عدد ًا
كبري ًا من املتطوعني بينهم عدد كبري من األتراك.

لكن تطورات املوقف الرتكى من األزمة السورية عرب
مراحلها املختلفة انعكس إجياب ًا وسلب ًا عىل العالقات
الرتكية مع إيران ،حيث انحازت إيران للنظام ىف سوريا
بينام انحازت تركيا للمعارضة املدنية منها والعسكرية
وحتى اإلرهابية ،رغم دخول روسيا كطرف ثالث ىف
العالقة وتأسيس الدول الثالث ملا عرف باسم «منصة
أستانة» حيث قامت موسكو وطهران وأنقرة بدور
أساسى ىف أحداث األزمة السورية وتعقيداهتا التى
مازالت ممتدة ،ومازالت أجواء الصدام شامل سوريا بني
الوجود العسكرى الرتكى وحلفائه من فصائل املعارضة
وبني النظام السورى مدعوم ًا من إيران تؤثر بقوة عىل
جمريات العالقات بني إيران وتركيا ،ما يعنى أن هذه
الورقة الرتكية ،وإن كانت هلا وزهنا اإلقليمى إال أهنا مل
تكن هلا انعكاساهتا القوية عىل جمريات املحادثات ىف فيينا
ومن ثم ليست أحد حمددات نتائجها املرتقبة.
 - 6الورقة السادسة هى الورقة األذربيجانية ،فقد
كانت هذه الورقة ومازالت «ورقة ضعف» إيرانية ىف
مفاوضات فيينا ،لكنها وبعد بدء املفاوضات نجحت
إيران ىف «حتييدها» ،لكن هذا التحييد سيظل مرهون ًا
بقناعة السلطات األذربيجانية بوجهة النظر اإليرانية.
إن عالقات التعاون العسكرية واالستخباراتية بني
أذربيجان وإرسائيل ستظل سبب ًا لتوتر العالقات
اإلذربيجانية -اإليرانية ،وإن املدخل اآلمن لعالقات
استقرار وتعاون بني باكو وطهران سيظل مرهون ًا بإبعاد
النفوذ اإلرسائيىل عن أذربيجان.

توتر العالقات اإليرانية  -األذربيجانية له امتداداته ىف
احلرب التى خاضتها أذربيجان ضد أرمينيا عام 2020
بدعم تركى مبارش وإرسائيىل غري مبارش (عن طريق
التسليح وخاصة الطائرات اإلرسائيلية بدون طيار)
ونجحت ىف اسرتداد إقليم ناجورنو كاراباخ ،وليس
رس ًا أن باكو تربطها عالقات وثيقة وعميقة بإرسائيل
منذ عام  ،1992غداة استقالهلا عن االحتاد السوفيتى
السابق ،وحتولت فع ً
ال إىل أقرب رشيك إسالمى للدولة
العربية وأحد أكرب أسواق سالحها ،فض ً
ال عن تعاوهنا
األمنى واالسرتاتيجى والعسكرى ،حيث تقول تل
أبيب أن  % 60من أسلحة وذخائر اجليش األذربيجانى
مصدرها إرسائيل وبينها الطائرات بدون طيار «آي
إيه آى هاروب» .كام أن إرسائيل وقعت ،وفق ًا لتقارير
عديدة ،صفقات مع أذربيجان هدفها التجسس عىل
إيران ،وضامن وجود قاعدة كبرية جلهاز «املوساد»
تستغل القرب اجلغراىف من إيران ىف إجراء عمليات
جتسس وتنصت ومراقبة داخل األراىض اإليرانية ،حتى
أن اإليرانيني يربطون بني تصاعد العمليات األمنية التى
استهدفت منشآهتم النووية ىف العامني املاضيني وبني
البنى األمنية واالستخباراتية اإلرسائيلية املتجذرة ىف
أذربيجان.

سيناريوهات التسوية فى فيينا وآفاق املشروع اإلقليمى اإليرانى

من هذا اإلدراك جاء التصعيد العسكرى اإليرانى عىل
احلدود مع أذربيجان أول أكتوبر  ،2021أى قبل حواىل
 4أسابيع من إستئناف حمادثات فيينا ،حيث رصح
املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية ()2021/9/28
بأن إجراء هذه املناورات «أمر سيادى من أجل السالم

واضح من حتليل كل تلك األوراق التى يفرتض أهنا
تعمل كمحددات إلدارة إيران جلوالت التفاوض ىف
فيينا مع األطراف املفاوضة أهنا ليست كلها أوراق
قوة ،كام أهنا ليست كلها أوراق ضعف ،ومن ثم فإهنا
تؤكد مدى صعوبة موقف إيران ىف هذه املفاوضات،
خصوص ًا وأن األطراف األخرى ىف التفاوض بينها من
يساند إيران ،روسيا والصني ،أو عىل األقل حريص عىل
عدم تفرد األطراف األخرى هبا وعدم خروجها خارسة
من التفاوض ،وبينها من خيوض التفاوض من منطلق
رصاعى رصيح خاصة الطرف األمريكى الذى يتفاوض
بشكل غري مبارش عرب حلفائه األوروبيني الثالث (أملانيا
وبريطانيا وفرنسا) ىف وقت يتعرض فيه األمريكيون
وبالتحديد اإلدارة األمريكية ألقىص ضغوط من

هذه اخللفية مع نتائج احلرب األذربيجانية  -األرمنية عام
 2020وملف العالقات التى تراها طهران «خطرية» بني
أذربيجان وإرسائيل فاقمت من خماوف إيران وجعلتها
شديدة احلساسية وهى تعد ملفاهتا إلجراء املحادثات
ىف فيينا وهى تعى أن إرسائيل تدفع واشنطن نحو إعطاء
األولوية للخيار العسكرى وليس للتفاوض ،وأن أى
تنفيذ هلذا اخليار العسكرى ستكون أذربيجان ،عىل
األرجح ،هى ميدانه.

واالستقرار ىف املنطقة بأرسها» وشدد عىل أن «إيران
لن تتسامح مع وجود إرسائيل بالقرب من حدودها
وستتخذ ما تراه رضوري ًا ألمنها».

وإذا كانت الوساطة الروسية قد لعبت دور ًا مه ًام ىف نزع
فتيل تفجر أزمة بني طهران وباكو ،فإن إيران ذهبت
إىل فيينا وهى تعانى من هذا امللف ،رغم ما تم إنجازه
بعد لقاء موسكو بني وزير اخلارجية الروسى سريجى
الفروف ونظريه اإليرانى حسني أمري عبد اللهيان
( )2021/10/6الذى كشف عن آلية اقرتحتها
موسكو حلل أزمات إقليم القوقاز هى صيغة ( )3+3أى
بلدان القوقاز الثالث (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان)،
والبلدان املجاورة الثالث (روسيا وإيران وتركيا) ،فقد
قام وزير اخلارجية اإليرانى حسني أمري عبد اللهيان
بزيارة العاصمة األذربيجانية باكو ()2021/12/24
ومن هناك ،وعقب لقائه مع الرئيس األذربيجانى إهلام
حيدر علييف ،قال أن بالده «اتفقت مع أذربيجان عىل
فتح صفحة جديدة ىف العالقات الثنائية» وأضاف« :قمنا
برسم خريطة طريق لزيادة تعزيز العالقات» ،وأكد أن
بالده «ستواصل إعطاء األولوية للعالقات مع اجلريان».
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إرسائيل ومن احلزب اجلمهورى إلفشال املفاوضات
وعدم تقديم أى تنازالت إليران حتى لو كان خيار
احلرب هو اخليار البديل.

ىف هذه البيئة الرصاعية استؤنف التفاوض ىف فيينا يوم
 29نوفمرب  2021بعد أن توقف يوم  20يونيو 2021
لظروف إجراء االنتخابات الرئاسية اإليرانية وتشكيل
حكومة جديدة .كان من املفرتض ،أمريكي ًا وأوروبي ًا،
أن تبدأ اجلولة السابعة للتفاوض يوم  29نوفمرب 2021
من حيث انتهت اجلولة السادسة يوم  20يونيو 2021
لكن وفد التفاوض اإليرانى رأى من الرضورى مراجعة
مسودة التفاوض السابقة وطرح مسودتني جديدتني
واحدة ختص إلغاء العقوبات األمريكية ،والثانية ختص
القدرات النووية اإليرانية وآليات العودة إىل أصل
االتفاق النووى املوقع عام  ،2015األمر الذى رفضه
األمريكيون واألوروبيون وأدى إىل تعقيد جلسة
التفاوض السابعة وإهنائها دون اتفاق يوم  17ديسمرب
 ،2021ومن ثم االنتظار حتى يوم  27ديسمرب 2021
لبدء اجلولة الثامنة من التفاوض ،والتي ما زالت مستمرة
حتى اآلن ،ومل تصل إىل نتائج حاسمة رغم حديث
العديد من املسئولني املشاركني فيها عن حدوث تقدم
طفيف.

فام هى فرص نجاح هذه اجلولة الثامنة؟ ،وهل يمكن أن
تكون فع ً
ال هى اجلولة األخرية للتفاوض ىف فيينا حسب
توقعات السفري الروسى لدى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية رئيس وفد بالده ىف مفاوضات فيينا ميخائيل
أوليانوف؟.
اإلجابة تتوقف بالطبع عىل حدود التنازل ىف املواقف بني
الطرفني اإليرانى واألمريكى خصوص ًا أن اجلولة السابعة
قد انتهت وفق ًا إلفادة وكالة األنباء اإليرانية الرسمية
«إرتا» ( )2021/12/19بـ»تراجع الدول األوروبية
الثالث عن مواقفها جتاه إيران وتم التوصل إىل نص
مشرتك ليكون األساس ملواصلة املفاوضات حول إحياء
بنود اتفاق عام  .»2015وقالت الوكالة إن مفاوضات
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اجلولة السابعة «استمرت ببطء شديد نتيجة املواقف غري
البناءة للدول األوروبية الثالث وإرصار بريطانيا وأملانيا
وفرنسا بشكل غري مربر عىل مواصلة املفاوضات يف إطار
املسودة التي تم التوصل إليها خالل اجلولة السادسة من
املفاوضات التي أجريت بني (جمموعة  )1 + 4واحلكومة
اإليرانية السابقة» .وأضافت« :تم إقناع اجلانب األورويب
بقبول وجهات نظر إيران كأساس ملفاوضات جادة
ومثمرة بنا ًء عىل احلجج املقدمة» من الوفد االیراين.

وتزامن توقف مفاوضات فيينا مع نرش وكالة «نور نيوز»،
التابعة للمجلس األعىل لألمن القومي يف إيران ،تقرير ًا
أشار إىل معلومات مفادها أن إرسائيل «تدرس القيام
بأعامل رشيرة ضد إيران» ،واصفة النظام يف إرسائيل
بأنه «الرشيك االسرتاتيجي للواليات املتحدة والدول
الغربية التي تتفاوض يف فيينا» .وتابعت« :من املؤكد
أن مثل هذه األحداث (يف إشارة إىل التحضري للهجوم
اإلرسائييل املزعوم) ،إىل جانب تأثريها السلبي عىل
عالقات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ستطال
(أيض ًا) أمريكا».
وكان املفاوضون حتدثوا اجلمعة ( )2021/12/7أثناء
مغادرهتم فيينا عن تقدم طفيف يف املفاوضات الرامية
إلحياء االتفاق النووي مع طهران ،مشدّ دين يف الوقت
نفسه عىل رضورة استئناف هذه املحادثات يف أرسع
وقت جت ّنب ًا لفشلها ،حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وأملانيا وبريطانيا إنّه
«تم إحراز بعض التقدم عىل املستوى التقني يف الساعات
الـ 24األخرية» ،لكنهم حذروا من «أننا نتجه رسيع ًا إىل
هناية الطريق يف هذه املفاوضات» .وقالوا إن رئيس الوفد
عب عن رغبة يف العودة
اإليراين املفاوض عيل باقري كني ّ
إىل طهران ،معتربين توقف املحادثات لسبب مل حيدد
«خميب ًا لآلمال»ّ .
وأكد الدبلوماسيون أن مجيع الرشكاء
ّ
اآلخرين «مستعدون ملواصلة املحادثات» ودعوا
اإليرانيني إىل «استئنافها رسيع ًا» وترسيع وتريهتا.
ويف تعليق عىل مسار املحادثات ،قال مستشار األمن

القومي األمريكي جيك سوليفان« :ال تسري بشكل جيد
بمعنى أننا مل نجد بعد سبي ً
ال للعودة إىل االتفاق النووي».
وتابع« :نحن نسدد فواتري القرار الكارثي باخلروج من
االتفاق يف العام  ،»2018مشري ًا إىل أن االتفاق النووي
وضع سقف ًا للربنامج النووي اإليراين .لكن سوليفان ويف
كلمة ألقاها أمام جملس العالقات اخلارجية يف واشنطن
قال إن املحادثات أحرزت يف األيام األخرية «بعض
التقدم» ،مشري ًا إىل أن بالده تنسق مع الدول األوروبية
الثالث املشاركة يف االتفاق النووي أي بريطانيا وفرنسا
وأملانيا ،ومع الصني وروسيا.

أما إنريكى مورا منسق املحادثات باسم االحتاد
األوروبى فكان تعليقه عىل مسار حمادثات اجلولة
السابعة أن «املتفاوضني اتفقوا عىل مسودة عمل جديدة
ستستكمل املناقشات عىل أساسها .وهذه املسودة هى
املسودة القديمة التى كان قد تم التوصل إليها مع الوفد
اإليراين السابق (وفد احلكومة اإلصالحية برئاسة عباس
عراقجى) ،وأضيفت إليها تعديالت تقدم هبا الوفد
اإليرانى اجلديد برئاسة عىل باقرى كنى.

وكان مورا قد شدد يف حديثه للصحافيني يف ختام
اجلولة ،عىل أن املفاوضات دخلت «مرحلة حساسة
تتطلب قرارات سياسية مؤملة أحيان ًا وصعبة» ،مضيف ًا
أن اجلولة الثامنة «ستكون معقدة» وأن عىل الوفود
«حتديد أولوياهتا للميض قدم ًا» .وقال مورا ما كرره
الدبلوماسيون األوروبيون بعده ،إن أمام املتفاوضني
أشهر ًا» للتوصل التفاق ،وأضاف:
«أسابيع وليست ُ
«هناك شعور باإلحلاح ،إذا أردنا أن نحقق نجاح ًا يف
هذه املفاوضات ونحيي االتفاق النووي ،جيب أن نقوم
بذلك يف الوقت املتاح أمامنا ،وإال فببساطة لن نتمكن
من إحياء االتفاق».

وبدا السفري الرويس ميخائيل أوليانوف ،رئيس وفد
بالده املفاوض ،أكثر تفاؤ ً
ال وقال إنه يأمل أن تكون
اجلولة الثامنة هي األخرية ،رغم أنه بدا غري واثق من
تارخيها .وقال إن «روسيا ستبذل قصارى جهدها جلعل

اجلولة الثامنة هي األخرية رغم أهنا ستكون صعبة
للغاية» ،مضيف ًا أنه «أكثر تفاؤ ً
ال» من غريه ألن يراقب
«وحدة اهلدف لدى مجيع األطراف وهذا أهم يشء يف
املفاوضات».

وكان تعليق رئيس الوفد اإليراين املفاوض عيل باقري
كني بعد االجتامع ،حسبام نقلت عنه وسائل إعالم
إيرانية ،إن «رسعة التوصل التفاق تعتمد عىل إرادة
األطراف األخرى ومدى قبوهلم وجهات النظر اإليرانية
املنطقية» ،مشري ًا إىل أن اجلولة الثامنة يمكنها أن تكون
األخرية.

وبعد أن بدأت اجلولة الثامنة فع ً
ال يوم االثنني
 2021/12/27وصف عىل باقرى كنى املحادثات
بأهنا ماضية قدم ًا إىل األمام بصورة جيدة ،وأشار إىل
أن «طهران ستعود عن إجراءاهتا النووية بعد التحقق
من رفع العقوبات عملي ًا» الفت ًا إىل «إمكانية التوصل
إىل اتفاق ،ىف وقت قصري ،رشط جدية واشنطن بشأن
ذلك» .وشدد أنه «كلام كان الطرف اآلخر (األمريكى)
عىل استعداد أكثر جدية إللغاء احلظر ،وإرادة أكثر جدية
للقبول باآلليات املحددة من قبل إيران إللغاء احلظر
(العقوبات) خاصة ىف قضيتى التحقق والضامنات (من
عدم العودة األمريكية جمدد ًا لفرض العقوبات) فبإمكاننا
الوصول إىل اتفاق ىف فرتة زمنية أقرص».
كان عىل باقرى كنى حريص ًا عىل حتديد معامل الرؤية
اإليرانية ىف املحادثات عندما أكد عىل أنه «لو حصل
االتفاق فإنه جيب أو ً
ال عىل الطرف املنتهك لالتفاق
النووى (الواليات املتحدة) إلغاء احلظر (العقوبات)
 ،ومن ثم تقوم إيران ،بعد التحقق من ذلك باختاذ
اإلجراءات النووية ىف إطار االتفاق».

عىل باقرى كنى أراد أن يقول أن إلغاء العقوبات كاملة،
وتأكد إيران عملي ًا من ذلك ،جيب أن يكون اخلطوة
األوىل ،بعدها يأتى دخول إيران ىف عملية العودة ىف
إجراءاهتا النووية إىل أصل اتفاق  ،2015أى العودة عن
تصعيدها ىف إجراءاهتا النووية التى أقدمت عليها كرد
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عىل االنسحاب األمريكى من االتفاق .لكن إنريكى
مورا منسق املحادثات (مبعوث االحتاد األوروبى)
عارض هذه الرؤية وقدم رؤية بديلة عندما رصح
( )2021/12/27بأن اجلولة الثامنة للمحادثات
التى بدأت االثنني (« )2021/12/27ستناقش رفع
العقوبات وااللتزامات النووية اإليرانية بالتوازى».

وفق هذا التحديد نستطيع أن نقول أن معضلة اجلولة
الثامنة مزدوجة ،فهل يكون التحرك بالتتابع بحيث
يبدأ بإلغاء واشنطن للعقوبات املفروضة عىل إيران ،ثم
بعد التأكد اإليرانى من ذلك يبدأ البحث ىف عودة إيران
إىل أصل اتفاق عام  2015وإهناء كل جتاوزاهتا النووية
هلذا االتفاق ،كام تريد إيران ،أم جيب أن يكون التحرك
بالتوازى حسب ما أكد إنريكى مورا املنسق األوروبى
ملحادثات فيينا ،أن تتم العمليتني ىف وقت واحد ،أى
سياسة «خطوة مقابل خطوة».

أما املعضلة الثانية فرتتبط بالعقوبات املطلوب رفعها،
فهل هى العقوبات التى كانت مفروضة قبل االنسحاب
األمريكى من االتفاق عام  2018أم أهنا ستشمل
هذه العقوبات والعقوبات األخرى التى فرضت بعد
ذلك ومنها عقوبة منع تصدير النفط اإليرانى سواء
محلت اسم عقوبات ختص إهتام باإلرهاب ألشخاص
ومؤسسات إيرانية ،أم ختص حقوق اإلنسان ،ناهيك
عن التعقيدات التى ختص الرتاجع اإليرانى عن سياسة
التصعيد النووى وأين ستذهب كميات اليورانيوم التى
تم ختصيبها بمعدل  % 20واألخرى التى وصل ختصيبها
إىل  ،% 60وماذا عن العالقة بني إيران والوكالة الدولية
للطاقة الذرية وحدود السامح اإليرانى للوكالة بالعودة
ملراقبة النشاط النووى اإليرانى وفق اآلليات التى تريدها
الوكالة.
كل هذه التعقيدات تضع اجلولة الثامنة للمحادثات
أمام أحد سيناريوهني :إما التأزم ومن ثم الفشل وإما
االنفراج والنجاح .فكيف سيتأثر املرشوع اإلقليمى
اإليرانى بأى من السيناريوهني؟
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من الصعب اجلزم أى من السيناريوهني سوف يفرض
نفسه ،لكن مؤرشات النجاح واالنفراج تفوق كثري ًا
مؤرشات التأزم والفشل عىل النحو التاىل:

 - 1ترجيحات سيناريو التصعيد:

هذه الرتجيحات يمكن أن تكون جمرد أوراق ضغط
أمريكية وأوروبية وإرسائيلية عىل إيران إلجبار املفاوض
اإليرانى عىل تقديم التنازالت املطلوبة ،ويمكن أن تكون
هتديدات حقيقية إما دبلوماسية بإهناء املحادثات وإعالن
فشلها وحتميل وفد التفاوض اإليرانى املسئولية ،أو
عسكرية سواء أخذت شكل عدوان أمريكى – إرسائيىل
شامل عىل املنشآت النووية اإليرانية لتدمريها ،أو أخذت
شكل رضبات عسكرية إرسائيلية مدعومة أمريكي ًا
بإمداد واشنطن إلرسائيل باألسلحة والذخرية املطلوبة
لتنفيذ العملية ،أو تكون عرب رضبات حمدودة خمابراتية
ختريبية عن طريق مجاعات إيرانية موالية أو عمالء
خمابرات إرسائيليني يتم ذرعهم داخل إيران أو اعتداءات
«سيربانية» لتخريب املنشآت النووية.
وفق هذا التصور يمكن رصد املؤرشات التالية:

 بيان الرتويكا األوروبية (فرنسا وبريطانيا وأملانيا) الذىشدد عىل الطابع «ا ُمل ِلح» و»العاجل» لعملية التفاوض
حمدد ًا مهلة «أسابيع وليس شهور ًا» للتوصل إىل صفقة
إلنقاذ االتفاق النووى .وقال البيان« :نقول بوضوح أننا
نقرتب من النقطة التى يكون فيها تصعيد إيران لربناجمها
النووى قد أفرغ متام ًا خطة العمل املشرتكة (االتفاق
النووى لعام  )2015من مضموهنا».
 ترافق مع هذا التصعيد الدبلوماسى ما جاء عىل لسانرئيس وفد التفاوض األمريكى ىف فيينا روبرت ماىل
لشبكة «سى إن إن» (الثالثاء  )2021/12/21بأنه «مل
يتبق سوى بضعة أسابيع إلنقاذ االتفاق ىف حال واصلت
طهران أنشطتها النووية بالوترية احلالية» وأضاف« :عند
ذلك لن تكون هناك صفقة يمكن إحياؤها» .وقال:
«األمر يتوقف حق ًا عىل وترية عملهم (إيران) النووى»
مشري ًا إىل أنه «سيكون لدينا مزيد من الوقت إذا أوقفوا
التقدم النووى».

يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية حممد
إسالمى قد أكد ( )2021/12/21أن بالده «اصبحت
قادرة عىل إنتاج الوقود النووى حملي ًا ،وستبدأ قريب ًا
استخدامه ىف حمطة بوشهر للطاقة النووية» ،هذا فض ً
ال
عن نجاح إيران ىف ختصيب كميات غري قليلة من
اليورانيوم بنسبة  ،% 60وكانت تقارير صحفية غربية
قد أفادت بأن إرسائيل أطلعت الواليات املتحدة عىل
معلومات استخباراتية تفيد بنية إيران زيادة مستوى
التخصيب إىل  ،% 90وهى النسبة التى يمكن بلوغها
الستخدام اليورانيوم املخصب ألغراض عسكرية.

 االنسياق األمريكى وراء التصعيد العسكرى اإلرسائيىلضد إيران .تكشف ذلك ،ىف زيارة مستشار األمن القومى
األمريكى جيك سوليفان إلرسائيل ولقاءاته مع رئيس
احلكومة نفتاىل بينيت ونظريه اإلرسائيىل إيال حوالتا،
حيث صدر بيان مشرتك ( )2021/12/22جاء فيه
أن الطرفني األمريكى واإلرسائيىل «بحثا ىف رضورة
مواجهة كل جوانب التهديد الذى تشكله إيران بام ىف
ذلك برناجمها النووى واألنشطة املزعزعة لالستقرار
ىف املنطقة» أعقب ذلك التوقيع ىف واشنطن (اجلمعة
 )2021/12/31عىل صفقة تسلح جديدة إلرسائيل
تشمل  12مروحية نقل جنود مقاتلة وطائرتني حديثتني
لتزويد الوقود ىف اجلو وذخرية جوية متطورة ،وأنظمة
دفاع جديدة ،وبرامج سيربانية ورقمية ،حسب تأكيدات
لوزارة الدفاع اإلرسائيلية.
 التهديدات اإلرسائيلية املستمرة والتأكيدات عىل أناجليش اإلرسائيىل بات معني ًا باإلعداد لتدمري القدرات
النووية اإلرسائيلية ومنع إيران من أن تتحول إىل «دولة
حافة نووية» (قادرة عىل إنتاج القنبلة).

الرئيس اإلرسائيىل اسحق هريتسوج أملح إىل ذلك
خالل حفل ختريج عنارص ىف سالح اجلو عندما قال إنه
«يتوجب حتييد التهديد اإليرانى هنائي ًا باتفاق أو بدون
اتفاق» ،وتعهد بذلك رئيس املوساد ديفيد بارنياع ،كام
أعلن بينى جانتس وزير الدفاع ىف ترصحيات نقلتها

صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «قد ال يكون هناك
مفر من رضب إيران ،ونحن نستعد هلذا االحتامل» مشري ًا
إىل أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت عىل رشاء أسلحة
وذخائر جديدة ،كام كشفت صحيفة «هآرتس» نق ً
ال
عن حمافل رفيعة ىف تل أبيب ،النقاب عن أن «إرسائيل
تتحرض لسيناريو اتفاق سيئ ،وتزيد جتهيزاهتا خليارات
عسكرية متنع طهران من احلصول عىل سالح نووى».

 عىل اجلانب اآلخر تستعد إيران هى األخرى ملثلهذه السيناريوهات والتهديدات بتدمري منشآهتا النووية
باإلعالن عن امتالك أسلحة جديدة قادرة عىل تدمري كل
ما تريده ىف إرسائيل ،وباإلعالن عن مناورات عسكرية
حتاكى حرب فعلية وعمليات حمددة مثل تدمري مفاعل
«ديمونا» النووى اإلرسائيىل.

فقد أجرت إيران مناورات موسعة تزامنت مع اإلعداد
لبدء جولة التفاوض الثامنة ،ورصح أكرب قائدين
عسكريني ىف إيران (اجلمعة  )2021/12/24أن
املناورات احلربية التى أجرهتا البالد (هذا األسبوع)
استهدفت توجيه حتذير إلرسائيل ،حيث قال اجلنرال
حسني سالمى قائد احلرس الثورى ىف هناية هذه املناورات
(اجلمعة « :)2021/12/27كانت هلذه التدريبات
رسالة واضحة جد ًا ..رد جاد وحقيقى ..عىل هتديدات
الكيان الصهيونى وحتذيره من ارتكاب محاقة» .وتابع
سالمى« :سنقطع أيدهيم إذا ارتكبوا أى محاقة ..املسافة
بني العمليات احلقيقية واملناورات احلربية هى فقط تغيري
زوايا إطالق الصواريخ» .أما رئيس األركان اجلنرال حممد
باقرى فقال أن « 16صاروخ ًا باليستي ًا من طرز خمتلفة
أطلقت ىف نفس الوقت ودمرت أهدافا حمددة سلف ًا».
 - 2ترجيحات سيناريو التهدئة:

مثلام تفاقمت مؤرشات التصعيد التى يمكن أن تؤدى إىل
إفشال حمادثات فيينا ،الحت ىف األفق مؤرشات أخرى
إجيابية ومهمة ترجح نجاح املحادثات نشري إىل أبرزها:

 االجتاه األمريكى للتنسيق مع روسيا إلحراز تقدمىف حمادثات فيينا .فقد أفاد السفري الروسى لدى
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوفد الروسى
ىف حمادثات فيينا ميخائيل أوليانوف عىل «تويرت» أنه
«أجرى مشاورات مع املبعوث األمريكى اخلاص بإيران
روبرت ماىل» ،ونرش صورة من لقائهام .وأضاف« :متثل
املشاورات الوثيقة والتنسيق بني الوفدين األمريكى
والروسى ىف سياق حمادثات فيينا رشط ًا مسبق ًا مه ًام
إلحراز تقدم نحو إستئناف العمل بخطة العمل املشرتكة
(االتفاق النووى).
وقبل إجراء هذه املحادثات كان أوليانوف قد دعا الدول
الغربية إىل جتنب حتديد «املواعيد املصطنعة» (يقصد
هتديدات األوروبيني واألمريكيني بأسابيع فقط وليس
شهور ًا كأمد متاح ملحادثات فيينا) .وقال أوليانوف ىف
ترصيح نقلته جملة «فورين بوليسى» ()2021/12/28
أن «الصني وروسيا أقنعتا إيران بالرتاجع عن بعض
مواقفها املتشددة ،بام ىف ذلك إرصارها عىل أن تركز
املحادثات فقط عىل إلغاء العقوبات وليس املسائل النووية
أيض ًا» .وزاد« :وافق اإليرانيون ىف هناية املطاف عىل بدء
املفاوضات عىل أساس مسودة صاغتها احلكومة اإليرانية
السابقة ىف هناية اجلوالت الست السابقة للتفاوض».
 دخول الصني هى األخرى إىل جانب روسيا كداعمإليران وكمحرك للتفاوض نحو النجاح ،فقد رصح
وانج تشون سفري الصني إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ورئيس وفدها ىف حمادثات فيينا ( )2021/12/25بأن
«مجيع األطراف وافقت عىل العودة لتفعيل اجلولة الثامنة
من املحادثات.

 إعالن الرئيس الروسى فالديمري بوتني موعد ًا قريب ًاالستقبال الرئيس اإليرانى إبراهيم رئيسى ىف أول زيارة
له لروسيا ىف وقت شديد األمهية بالنسبة للمفاوضات
خاصة بعد تأكيد وكالة «إرنا» لألنباء الرسمية اإليرانية أن
«إيران وروسيا تستعدان لتوقيع وثيقة تعاون اسرتاتيجية
ملدة  20عام ًا» .وأفادت قناة «زويو زدا» الروسية بأن
«رئيسى سيزور موسكو لتوقيع االتفاقية مطلع .»2022
الرئيس الروسى فالديمري بوتني أعلن عن الزيارة
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املرتقبة للرئيس اإليرانى خالل مؤمتر صحفى مجعه
مع رئيس احلكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس
( )2021/12/29حيث قال« :لقد بحثنا املشكلة
اإليرانية آمل أن يلبى الرئيس اإليرانى دعوتى ويزور
روسيا مطلع العام اجلديد» ،وأضاف بوتني ،حسب
املوقع اإلليكرتونى للكرملني« :بالطبع سنبلغ أصدقاءنا
ورشكاءنا اإليرانيني بالتفصيل بشأن حوارنا مع
األمريكيني حول هذه املسائل ،وسنواصل بحث هذه
املسألة خالل الزيارة املرتقبة للرئيس اإليرانى لروسيا».

تطورات تقول أن روسيا ستوقع اتفاقية الرشاكة
االسرتاتيجية مع إيران قريب ًا ،عىل نحو ما وقعت الصني
اتفاقية مماثلة ،وهذا معناه أن البلدين الكبريين سيقفان
خلف إيران ولن يسمحا بأن تكون من يدفع الثمن ىف
فيينا ،كام لن يسمحا بفشل املحادثات .وتقول أيض ًا أن
روسيا تتباحث مع الواليات املتحدة حول األجندة التى
جيرى التفاوض حوهلا ىف فيينا ،ما يعنى أن التفاوض ال
حيدث فقط ىف فيينا بل ىف العواصم الكربى أيض ًا ،وهذا
معناه دعم دوىل كبري إلنجاحها.
 إعالن نفتاىل بينيت رئيس احلكومة اإلرسائيلية أنحكومته «لن ختالف اإلدارة األمريكية ىف املوقف من
االتفاق النووى» لكنه طالب القوى الكربى بموقف
أكثر رصامة ىف حمادثات فيينا .وقال بينيت ىف حديث
إلذاعة اجليش اإلرسائيىل (« :)2021/12/28نحن ال
نبحث عن شجارات ولن نعارض أى اتفاق نووى يوقع
بني إيران والدول العظمى ..وإن كان ذلك اتفاق ًا جيد ًا
فنحن سنرحب به ،وىف هناية األمر قد جيرى التوصل
إىل اتفاق جيد فع ً
ال ..فدول الغرب الصديقة تسعى إىل
ذلك .لكن جنب ًا إىل جنب مع ذلك جيب أن أؤكد أن
إرسائيل ستحتفظ بحقها ىف العمل ،وستدافع عن نفسها
بقواها الذاتية».
تراجع إرسائيىل اضطرارى عن خيار إفشال املفاوضات
إما بالضغوط وإما بعمل عسكرى أثناء إجرائها .وهذا ىف
حد ذاته تطور مهم وإجيابى بخصوص وجود فرص أكثر

مواتاة لنجاح املحادثات ىف فيينا عىل النحو الذى تسعى
إليه إيران والقوى األخرى املفاوضة.

 وجود ميل إيرانى للقبول باقرتاح وزير اخلارجيةالعراقى فؤاد حسني إلجراء مفاوضات مبارشة مع
الواليات املتحدة .فقد اقرتح فؤاد حسني هذا االقرتاح
عند زيارته األخرية لطهران (.)2021/12/24
وترتدد أنباء أنه سلم املسئولني اإليرانيني اقرتاح ًا
أمريكي ًا هبذا املعنى .الذين رجحوا قبول إيران لالقرتاح
استندوا إىل قناعة تقول «إذا سمحت املؤسسات العليا
لفريق التفاوض اإليرانى ىف فيينا بإجراء مفاوضات
مبارشة مع املفاوضني األمريكيني فإن فرص النجاح
ستكون أفضل» .ورغم أن وزير اخلارجية اإليرانى التزم
الصمت عىل هذا االقرتاح عند طرحه من نظريه العراقى
ىف مؤمترمها الصحفى ،إال أن «الصمت ربام يكون
عالمة قبول» عىل ضوء برقية كان قد بعث هبا رئيس
وفد التفاوض اإليرانى عىل باقرى كنى يقول فيها أن
«أرضار احلوار غري املبارش مع واشنطن عن طريق الوفود
األوروبية أكرب بكثري من فوائدها».
خامتة
وفق هذه املؤرشات السلبى منها واإلجيابى ،نستطيع
أن نرجح سيناريو نجاح املحادثات وهذا سيكون له
مردوده القوى بالنسبة للمرشوع اإلقليمى اإليرانى
ألربعة أسباب هى:
 - 1أنه سينهى العقوبات عىل إيران وسيمكن إيران من
استعادة قدراهتا االقتصادية واملالية ،ومن ثم اإلنفاق
ببذخ عىل دورها اإلقليمى ومرشوعها السياسى.

 - 2أنه لن يمس الثوابت اإليرانية الثالث :ال مساس
بالقدرات الصاروخية الباليستية .ال مساس بالسياسة

اإلقليمية إليران ،وال دخول ألطراف جديدة ىف االتفاق
سواء كانت إرسائيل أم دول خليجية.

 - 3أنه سيحفظ إليران منشآهتا النووية سليمة ،وأنه
سيمنع إرسائيل من أى هتديد هلذه املنشآت ألن التوقيع
األمريكى جمدد ًا عىل االتفاق سيكون رادع ًا قوي ًا
إلرسائيل ،خصوص ًا وأن االتفاق يقوم عىل ثنائية مبادلة
إلغاء العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران مقابل
عدول إيران عن جتاوزاهتا النووية والعودة جمدد ًا إىل
االلتزام بأصل اتفاق عام .2015
 - 4وجود احتامل كبري حلدوث حتسن إجيابى ىف
العالقات اإليرانية -اخلليجية ،وخاصة السعودية ،التى
عىل ما يبدو ترتقب نتائج املحادثات إن كانت نجاح ًا
سيكون االنفتاح السعودى عىل إيران وإن كانت فش ً
ال
سيكون التصعيد السعودى ضد إيران.

أما ىف حال فشل املفاوضات ،وهو السيناريو األقل
ترجيح ًا ،فإن إيران ستكون ىف ِحل من التوقف عن
تطوير قدراهتا النووية وستعمل بجد للوصول رسيع ًا إىل
وضع «حافة نووية» أى امتالك القدرة عىل تصنيع القنبلة
وربام صنعها فع ً
ال وعندها سينشأ وضع إقليمى جديد
أكثر توتر ًا ،وستتفجر الكثري من املواجهات بني إيران
ومن يناصبوهنا العداء ،خاصة إرسائيل املتحفزة لرضب
منشآت إيران النووية التى ستجد الظروف أكثر مواتاة
إلقناع الواليات املتحدة بأن فشل اخليار الدبلوماسى
ليس له غري معنى واحد هو التمسك باخليار العسكرى.
ىف مثل هذه الظروف سيكون املرشوع اإليرانى أول
بل أبرز من سيدفع الثمن ىف ظل حالة غري مسبوقة من
«الرصاع املفتوح» إقليمي ًا ودولي ًا ،واإلعالم اإلرسائيىل
واإلعالم األمريكى الداعم يعمل ىف هذا االجتاه بدأب
شديد.
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