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ماهان عابدين*
تأثير الصفقة النووية يف سياسة
إيران اخلارجية**
ت ّدعي هذه املقالة أن إيران انتهجت لفترة طويلة سياستين أساسيتين يف منطقة
الشرق األوسط :األوىل هي الصعود ببطء كقوة مهيمنة يف املنطقة ،والثانية
طرد جميع القوى اخلارجية (وخصوص ًا الواليات املتحدة) من اخلليج الفارسي
(العربي).

أدى

االتفاق النووي املوقت الذي تم
التوصل إليه يف مطلع نيسان /
أبريل إىل انتعاش اآلمال ،على نطاق
واسع ،بالتوصل يف نهاية حزيران /
يونيو إىل صفقة بشأن برنامج إيران
النووي املثير للجدل.
ومن املتوقع جداً أن يكون للصفقة تأثير
ملموس يف سياسة إيران اخلارجية ،ألسباب
ليس أقلها أنها ستحرر اجلمهورية اإلسالمية
من عبء العقوبات القاسية الكثيرة
واملفروضة عليها.
وكان النزاع بشأن املوضوع النووي،
وتوابعه االقتصادية والسياسية واملعايير
األمنية ،الشغل الشاغل للسياسة اخلارجية
1
اإليرانية منذ آب  /أغسطس .2002
وعلى هذا األساس ،يتوقع كثير من

احملللين أن حل النزاع النووي سوف "يحرر"
إيران فعلي ًا ،ويمكّنها من انتهاج سياسة
خارجية أكثر جرأة وطموح ًا يف املنطقة.
هذه املقالة تعارض هذا االعتقاد السائد،
وتفترض أن القليل (إن ُوجد) من اجلوانب
املهمة للسياسة اخلارجية اإليرانية سيتغير
بمجرد املوافقة على صفقة نووية شاملة،
ووضعها موضع التنفيذ.
وحجر الزاوية يف هذا املنطق هو
"االستمرارية" ،وهي السمة الرئيسية
* خبير بشؤون إيران والعراق واحلركات اإلسالمية
وأيديولوجياتها ،وحمرر نشرة  Terrorism Monitorالتي
تصدر عن  ،Jamestown Foundationويكتب لعدد من
الصحف ،منها Daily Star :و.Asia Times
** مقالة خاصة باجمللة بعنوان:

Impact of Nuclear Deal on Iran’s Foreign Policy

ترجمة :ريم دبيات.

112

جملة الدراسات الفلسطينية 103

صيف 2015

للسياسة اإليرانية اخلارجية منذ انتصار
الثورة اإلسالمية يف سنة  .1979وكثيراً
ما ُيغفل اخلبراء اإليرانيون واحملللون
اإلقليميون هذا املفهوم ،بل إن بعضهم يميل
إىل املبالغة بشأن السمات األيديولوجية
للسياسة اخلارجية إليران ما بعد الثورة.
ومع أن األيديولوجيا ،وعلى وجه
التحديد ما يدعوه القادة اإليرانيون
"الثورة اإلسالمية" ،تشكل مؤشراً مهم ًا
إىل السياسة اخلارجية اإليرانية ،إ ّ
ال إنها
نادراً (إن وجدت) ما تكون العامل احلاسم.
وكبديل منها ،سعى القادة وصناع السياسة
ال لالستخدام الرشيد جلميع
اإليرانيون طوي ً
املوارد ،املوجودة واحملتملة ،من أجل حتقيق
املصلحة الوطنية .ومن هذا املنظور ،تكون
األيديولوجيا أداة بيد السياسة اإليرانية أكثر
ال بحد ذاتها.
من كونها هدف ًا مستق ً
إن التوصل إىل صفقة نووية سيدعم ،من
دون شك ،قدرة املناورة لدى االستراتيجيين
وص ّناع السياسة اإليرانيين ،وذلك
ألسباب ليس أقلها أنها ستؤدي إىل حترير
األموال اجملمدة ،واإليرادات املستقبلية
(من بيع النفط والغاز) ،املشمولة حالي ًا
بالعقوبات .لكن الصفقة لن تبدل احلسابات
االستراتيجية واخلطط الطويلة األمد التي
وضعها القادة واالستراتيجيون اإليرانيون.
تقدم هذه املقالة ،املكونة من أربعة
حجة متماسكة تؤكد "االستمرارية"
أقسامّ ،
يف السياسة اخلارجية اإليرانية.
يتناول القسم األول التأثير احملتمل
للصفقة يف الوضع العسكري اإليراين .لقد قيل
إن التخلي الضمني عن خيار السالح النووي
(على األقل جليل واحد) ،سيشكل ضغط ًا أكبر
على اخملططين العسكريين اإليرانيين من
أجل تعزيز قوات البلد وقدراته التقليدية.
ويعرض القسم الثاين حتالفات إيران يف

املنطقة ،وال سيما مع املتفقين أيديولوجي ًا
معها يف كل من لبنان ،والعراق ،وسورية .إن
الصفقة النووية لن تغير املوقف اإليراين إزاء
تلك العالقات ،حتى يف حال حدوث انفراج
حقيقي يف عالقاتها املشحونة مع الواليات
املتحدة ،وهو أمر غير حمتمل ،كما أن إيران
ستواصل مناصرة قضية معاداة الصهيونية
يف املنطقة.
وينظر القسمان الثالث والرابع يف تأثير
الصفقة احملتملة يف الدبلوماسية التقليدية
يف املنطقة وما بعدها .والسياق العام
لهذا التحليل ليس فقط الصفقة النووية ،بل
احملرك األساسي وراءها أيض ًا ،أي حكومة
الرئيس حسن روحاين املعتدلة.
إن فريق السياسة اخلارجية لروحاين
مكرس لترشيد السياسة اخلارجية اإليرانية،
األمر الذي يعني بالضرورة تطبيع العالقات
مع القوى الغربية الرئيسية .لكن بينما
ستؤدي الصفقة النووية ،من دون شك،
إىل خفض التوترات ما بين إيران والغرب،
فإن أصحاب املصالح الراسخة يف طهران
سيقاومون عملية التطبيع الكامل.

 Iـ الوضع العسكري

منذ نهاية احلرب اإليرانية ـ العراقية
يف تموز  /يوليو  ،1988جاهدت إيران
لتعويض قدرتها التقليدية الضعيفة نسبي ًا،
وذلك من خالل تطوير قدرة صواريخ
بالستية استراتيجية ،عالوة على تطوير
املهارات والقدرات يف ساحة حرب غير
متكافئة.
فعندما اندلعت احلرب اإليرانية ـ
العراقية يف أيلول  /سبتمبر  ،1980كانت
القوات املسلحة اإليرانية ،املدربة أميركي ًا
واجملهزة بالسالح األميركي ،واحدة من
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أفضل القوات جتهيزاً يف العامل 2.وكانت هذه
القوات املسلحة املثيرة لإلعجاب قد ُأع ّدت،
بالدرجة األوىل ،من أجل احتواء التمدد
ال عن حماية حدود
السوفياتي احملتمل ،فض ً
إيران الغربية من عراق متقلب وعدواين.
إن احلديث عن أهمية احلرب اإليرانية ـ
العراقية يف تشكيل عقيدة ومبادئ القادة
واخملططين السياسيين اإليرانيين ،ليس
مبالغ ًا فيه .فالصعوبات التي واجهت
مواصلة احلرب ضد خصم قوي التسليح،
والذي كان حينها يتمتع بدعم قسم كبير
من اجملتمع الدويل ،أقنعت القادة اإليرانيين
يف نهاية احلرب بالضرورة احلتمية لتطوير
صناعة أسلحة حملية.
وعزز هذا املنطق حقيقة أن إيران طوال
احلرب كانت عرضة للعقوبات ،األمر الذي
أعاق قدرتها عملي ًا على إعادة التزود
بالسالح من األسواق املفتوحة.
لقد انتهجت اجلمهورية اإلسالمية
سياسة تأصيل حذرة يف اجملال العسكري،
عوض ًا عن االعتماد على القوى األجنبية
(وخصوص ًا الواليات املتحدة) من أجل
احلصول على أنظمة األسلحة والتدرب
عليها ،كما فعل الشاه .وبصرف النظر عن
اخلطاب الرسمي والبروباغندا ،فإن هذه
السياسة حققت جناحات متنوعة.
تبدو القوات املسلحة التقليدية يف إيران،
وبشكل ُيرثى له ،غير مالئمة فيما يتعلق
بطموح هذا البلد .فبينما تستعرض إيران
باستمرار نظم وقدرات األسلحة احمللية
الصنع واجلديدة ،بما يف ذلك الطائرات
احلربية والغواصات ،إ ّ
ال إن باب اجلدل
يظل مفتوح ًا بشأن قدرة هذه األنظمة ،ويف
3
الواقع ديمومتها.
فالقوات اجلوية اإليرانية ضعيفة
التجهيز ،ويتشكل عمودها الفقري من
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طائرات "فانتوم إف  "4األميركية التي
دخلت اخلدمة أول مرة منذ أربعين عام ًا.
وعلى الرغم من العمل اجلبار الذي قام به
الفنيون اإليرانيون إلنقاذ هذه الطائرات
احلربية الهرمة من التقادم ،فإن القوات
اجلوية اإليرانية تظل غير قادرة على
املنافسة فعلي ًا ،على املستوى التقني،
مع القوات اجلوية األُخرى يف املنطقة،
كالسعودية والتركية ،بل حتى مع القوات
اجلوية اإلماراتية.
وللتعويض عن ذلك الضعف ،تمكنت
إيران خالل األعوام اخلمسة والعشرين
املاضية من تطوير قدرة صاروخية
بالستية موثوق بها .وخير ما يمثل هذه
القدرة احمللية هو جيل الصاروخ البالستي
شهاب ،األكثر تطوراً ،والقادر على الوصول
إىل أوروبا الشرقية 5.واستناداً إىل التقديرات
الراهنة ،فإن إيران قد تكون قادرة على
تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات
وكاملة املواصفات خالل جيل واحد.
ومن املهم مالحظة أن الهدف من
شهاب واملنظومات األُخرى ،هو الردع
صممت بهدف ردع
قبل أي شيء ،إذ إنها ُ
الواليات املتحدة وإسرائيل عن مهاجمة
إيران .لكن من أجل الظهور كقوة حقيقية،
فإن إيران بحاجة إىل تطوير قدرتها
التقليدية.
وعلى الرغم من إصرار إيران على إنكار
وجود أي مكون عسكري ضمن برناجمها
النووي ،ويف الواقع ليس هناك دليل قوي
يدعم ادعاءات الواليات املتحدة وإسرائيل
بوجوده ،فإن من املعقول جداً أن البعض
يف احلرس الثوري اإليراين يرى يف األسلحة
النووية رأس حربة يف تطوير قدرات إيران
غير التقليدية.
وإذا وضعنا الفرضيات جانب ًا ،فمن
4
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الواضح أن الصفقة النووية (التي تفرض
قيوداً صارمة على تخصيب اليورانيوم)
تغلق الطريق تمام ًا أمام خيار تطوير
األسلحة النووية على األقل لعشرة أعوام،
ومن املمكن لعشرين عام ًا مقبلة .ومن وجهة
نظر احلرس الثوري اإليراين ،فإن هذا يشكل
ضغط ًا كبيراً على القدرات غير التقليدية،
ويجبر إيران على إعادة التفكير يف نطاق
وعمق قوات البلد التقليدية.
حتتاج إيران إىل التكنولوجيا الغربية
لتطوير قدرات تقليدية موثوق بها،
وخصوص ًا من أجل إعادة بناء القوات اجلوية
املنهكة والتي عفا عليها الزمن .وواقعي ًا ،ال
يمكن لذلك أن يتحقق ما مل يتم التقارب مع
الواليات املتحدة ورفع جميع العقوبات،
بما فيها العقوبات على األسلحة ،والتي
ُفرض معظمها قبل فترة طويلة من بداية
النزاع النووي.
إن التقارب الكامل مع الواليات املتحدة
أمر مستبعد جداً ،وهو ما يعني أن إيران
ستواصل بعد الصفقة النضال من أجل تطوير
قدرات تقليدية موثوق بها ،وال سيما تلك
التي تضمن إمكان التنافس املتكافئ ،على
املستوى التقني ،مع خصوم إيران اإلقليميين.
غير أن عجز إيران عن تطوير قدرة
تقليدية هائلة سيجبرها على مواصلة
اعتمادها على قدرة غير متوازية ،وخصوص ًا
استخدام وكالء أو قوات حليفة يف الشرق
األوسط من أجل تأكيد نفوذها.
ويدير فيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراين (وهو وحدة قوات خاصة تابعة
للحرس الثوري) تلك القدرة ،ومن احملتمل أن
إيران ستحافظ ـ بعد الصفقة ،وفعلي ًا ضمن
املدى املنظور ـ على استثماراتها يف هذا
اجملال التخصصي.

 IIـ احللفاء األيديولوجيون

واالستفادة العسكرية من الوكالء بواسطة
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين،
هي تطبيق متخصص للسياسة اإليرانية
األكثر اتساع ًا ،واملتمثلة يف بناء حتالفات
جمتمعية وعلى أساس أيديولوجي يف أنحاء
املنطقة ،واحلفاظ عليها.
وهذه السياسة هي التأثير األكثر
وضوح ًا الستراتيجيا الثورة اإلسالمية
اإليرانية .وقد جتلت بداية يف لبنان يف أوائل
الثمانينيات مع تأسيس "جملس الشورى
للمقاومة اإلسالمية" من بعض رجال الدين
الشيعة اللبنانيين (بدعم مباشر من احلرس
الثوري اإليراين) ،والذي حتول إىل "حزب
الله" الحق ًا ،وحقق انتصارات كبيرة يف
مواجهة قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بلغت
ذروتها يف انسحاب إسرائيل من اجلنوب
اللبناين يف أيار  /مايو .2000
واستخدمت إيران هذه االستراتيجيا غير
املتوازية أيض ًا يف جارها العراق ،وحققت
مرة ُأخرى نتائج باهرة ،وال سيما يف أعقاب
اإلطاحة بنظام صدام حسين يف نيسان /
أبريل  .2003فبا ّتباع هذه االستراتيجيا
تمكنت إيران من حتويل الوضع االستراتيجي
لعراق ما بعد االحتالل من أحد أقرب األعداء
6
إىل حليف مفترض.
واس ُتخدم بعض عناصر هذه االستراتيجيا
يف البالد واملناطق ذات األكثرية الشيعية،
وخصوص ًا البحرين واملناطق الشرقية الغنية
بالنفط من السعودية .فمن خالل رعاية
شخصيات وجماعات شيعية بارزة ومؤثرة،
تسعى إيران لزيادة نفوذها بهدف مراكمة
املكاسب االستراتيجية على حساب خصومها
داخل املنطقة وخارجها.
وقاد استمرار إيران يف اتباع هذه
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االستراتيجيا إىل اتهامها بتأجيج الطائفية
بغية زعزعة استقرار املنطقة .فقد تم تبرير
التدخل العسكري احلايل يف اليمن الذي
تقوده السعودية بأنه جاء رداً على النزعة
التوسعية اإليرانية املزعومة والقائمة على
أساس طائفي ،مع أنه ،يف احلقيقة ،ليس
هناك كثير من األدلة على وجود استراتيجيا
واضحة إليران يف اليمن.
ويف الوقت الذي تع ّبر السعودية ،وبعض
دول اخلليج ،عن قلقهما من "النزعة التوسعية"
اإليرانية ،يع ّبر املسؤولون اإليرانيون،
واخلبراء االستراتيجيون عن هذا النهج
بمصطلحات خمتلفة كلي ًا ،وحتديداً بقولهم إنه
مسعى مباشر من إيران لتوسيع نفوذها يف
املناطق التي تمتلك فيها مصالح مشروعة.
تشعر السعودية والبحرين واإلمارات
العربية املتحدة ،وبدرجة أقل قطر ،بالقلق
إزاء أن تشجع الصفقة النووية إيران على
املضي قدم ًا ،وبعدائية أكبر ،فيما يسمى
سياستها التوسعية .ويرتكز هذا على منطق
أن ُّ
توفر موارد مالية أكبر (نتيجة رفع
العقوبات) ،مترافق ًا مع خفض حدة التوترات
مع الغرب ،سيؤديان إىل انتهاج إيران
سياسة أكثر حيوية يف املنطقة.
ويف واقع األمر ،فإنه لن ينتج من
الصفقة النووية اإليرانية زيادة ملحوظة
يف مدى التدخل اإليراين يف بؤر التوتر
اإلقليمية .ففي الوقت الراهن ستواصل إيران
الدفاع عن حلفائها يف لبنان وسورية ،وهي
فعلي ًا ،ستبذل كل ما يف وسعها إلنقاذ الدولة
السورية من هجوم "اجلهاديين" والثوار
اآلخرين ورعاتهم اخلليجيين.
لكن يف ظل غياب أي حتول رئيسي
يف موازين القوى اإلقليمية ،وعدم وجود
(تدخل سعودي مباشر يف
استفزاز كبير
ّ
احلرب يف سورية على سبيل املثال) ،فإن
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من املستبعد أن ترفع إيران مستوى رعايتها
املنخفض للجماعات املعارضة البحرينية،
أو أن تقدم دعم ًا قوي ًا للجماعات الساخطة
يف املنطقة الشرقية ذات األغلبية الشيعية،
من السعودية.
على املستوى االستراتيجي ،ال يرتبط
استخدام إيران لأليديولوجيا والتحالفات
اجملتمعية بالنزاع النووي ،أو بالدبلوماسية
اإليرانية األوسع .فاألمر خمصص للمنطقة،
ولهذا فإنه لن يتأثر بشكل ملموس بالصفقة
النووية ،وما سينتج منها من خفض
للتوترات مع الواليات املتحدة.

 IIIـ الدبلوماسية التقليدية

الدبلوماسية اإليرانية املبنية على
أساس أيديولوجي خمصصة للشرق األوسط،
وبدرجة أقل كثيراً ألفغانستان وجنوب
أما على املستوى
شرق آسيا وآسيا الوسطىّ .
العاملي ،فإن إيران ،وإىل حد ما ،تمارس
الدبلوماسية التقليدية ،كما تفعل الدول
القومية الكبرى األُخرى.
ولفهم االعتبارات والديناميات األساسية
للدبلوماسية التقليدية اإليرانية ،فإن من
املهم البحث أيض ًا يف الدبلوماسية املبنية
على أساس أيديولوجي يف املنطقة.
بصورة عامة ،تنتهح إيران دبلوماسية
جمتمعية (يصاحبها يف بعض األحيان
حرب غير متوازية ،كما يف سورية والعراق)
على أرضيات أيديولوجية ومؤسساتية
ونفعية.
وعلى الرغم من مرور الزمن ،فإن إيران
ال تزال ملتزمة رسمي ًا بالقيم األساسية
للثورة اإلسالمية ،وبالتايل فإن اجلمهورية
اإلسالمية ملتزمة "تصدير" هذه الثورة.
ومن الناحية العملية ،اكتشف املسؤولون
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واالستراتيجيون اإليرانيون على مدى العقود
الثالثة املاضية أن وجود جانب أيديولوجي
ٍ
معاد
للسياسة اخلارجية ليس هو بالضرورة
للمصلحة الوطنية.
واستطاع أولئك االستراتيجيون،
بتعريفهم إيران كقضية ،خلق مساحات
وفرص جديدة للسياسة اخلارجية اإليرانية.
وكانت احملصلة النهائية امتالك إيران
نفوذاً كبيراً يف املنطقة ،وال سيما يف لبنان
والعراق ،حيث تهيمن األحزاب املوالية
إليران على احلياة السياسية.
إن املصالح املؤسساتية الراسخة
يف طهران تدعم السياسة املبنية على
األيديولوجيا التي تنتهجها اجلمهورية
اإلسالمية يف املنطقة ،وحتافظ على تلك
السياسة .وغالب ًا ما تستسهل وسائل اإلعالم
الغربية والعربية اإلشارة إىل هذه املصالح
باسم "املتشددين" ،غير أن طبيعة هذه القوى
تكمن أكثر يف أرضيتها املؤسساتية املقابلة
للنظرة األيديولوجية.
فاحلرس الثوري اإليراين هو الوكالة
الرئيسية التي تقف خلف اجلوانب األقل
تقليدية يف السياسة اإليرانية ،وهذه مهمة
صاغها احلرس الثوري ونفّذها بواسطة
فيلق القدس التابع له 7.وبينما يشكل احلرس
الثوري خزان ًا أليديولوجيا قوية ،تقف
عوامل سياسية واقتصادية إجبارية خلف
كثير من أنشطته اخلارجية.
بعد احلرس الثوري اإليراين ،تأتي وزارة
االستخبارات واألمن التي لديها مصلحة
راسخة أيض ًا يف دعم اجملتمعات واجلماعات
املوالية إليران يف منطقة الشرق األوسط.
غير أن أنشطة وزارة االستخبارات واألمن
ال من
تتركز على املستوى االستراتيجي بد ً
القواعد الشعبية ،وتتمحور حول املبادرات
امليدانية للحرس الثوري.

وتؤدي النفعية دوراً أساسي ًا يف رسم
سياسة إيران يف املنطقة ،إذ ترى طهران أن
من املفيد دعم اجملتمعات احمللية واجلماعات
املعارضة خلصومها اإلقليميين الرئيسيين.
فعلى سبيل املثالُ ،ينظر يف طهران إىل أي
إمكان للدعم اإليراين للجماعات الساخطة
يف املنطقة الشرقية من السعودية على أنها
ال من أن تكون
فرصة لتقويض آل سعود ،بد ً
أمراً ملح ًا من أجل مساعدة الشيعة.
وعنصر النفعية مهم جداً لفهم اجلوانب
األقل تقليدية يف السياسة اخلارجية
اإليرانية .وكثيراً ما يصف احملللون
الغربيون اجلوانب األيديولوجية للسياسة
اخلارجية اإليرانية بعبارات مثيرة .فعلى
سبيل املثال ،قال احمللل االستراتيجي
األميركي اخملضرم هنري كيسنجر أن على
أمة
إيران أن تقرر "ما إذا كانت تريد أن تكون ّ
8
أم قضية".
يف الواقع ،إن التباين ما بين اجلوانب
التقليدية واأليديولوجية للسياسة اإليرانية
اخلارجية ليس بهذه احلدة .فعنصر النفعية
يوفر تقارب ًا وقدراً من الترابط ،وسورية من
الناحية العملية ،خير مثال لهذا التقارب ما
بين األيديولوجي والتقليدي.
فإيران حتافظ على حتالف استراتيجي
رسمي مع سورية يعود تاريخه إىل بداية
احلرب اإليرانية ـ العراقية ،عندما خرجت
سورية عن السياق العربي وساندت إيران.
وقد خدم هذا التحالف املصالح الوطنية
اإليرانية ،ليس فقط ألنه كسر اإلجماع
العربي ،بل األهم من ذلك ألنه مكّن إيران
أيض ًا من إنشاء منطقة واسعة وعميقة
التأثير يف لبنان اجملاور.
إن التحكم الفاعل للحدود اللبنانية ـ
اإلسرائيلية من جانب حزب الله ،يعني أن
إيران بنت قوة ردع موثوق بها يف وجه
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إسرائيل بعيداً عن أراضيها .وهذا إجناز
مذهل بجميع املعايير ،وإيران ملتزمة تمام ًا
بحمايته يف املستقبل املنظور.
وثمة أيض ًا قاعدة أيديولوجية
وجمتمعية  /طائفية موثوق بها للتحالف
اإليراين ـ السوري ،وهي سيطرة األقلية
العلوية على أعلى املستويات يف الدولة
السورية .لكن وجود هذه القاعدة ال يشكل
القوة الدافعة للسياسة اإليرانية جتاه
سورية ،فهو ال يعدو كونه تعزيزاً لرابطة
قوية ترسخها الضرورة والنفعية.
السؤال األهم هو إىل أي درجة ستؤثر
الصفقة النووية يف التوازن ما بين السمات
األيديولوجية والسمات التقليدية للسياسة
اخلارجية اإليرانية؟ قبل أي شي ،فإنه
لن يكون للصفقة تأثير دراماتيكي ،ألن
االستراتيجيين اإليرانيين ال ينظرون أساس ًا
إىل األيديولوجي والتقليدي كثنائية ،بل
هم يف الواقع يرون سياستهم اخلارجية
كمجموعة متماسكة تهدف يف نهاية
املطاف إىل خدمة املصلحة الوطنية.

 IVـ املكانة العاملية
ستؤدي الصفقة النووية ،من دون شك،
إىل حتسين املكانة العاملية إليران .ففي
البداية يمكن القول إن الصفقة ستكون
االتفاق الدبلوماسي األشمل واألكثر تعقيد ًا
يف العقود األخيرة ،ويبرز تعقيده يف كونه
اتفاق ًا ما بين دولة واحدة والعديد من أقوى
الدول يف العامل.
وهذا التعقيد الهائل لالتفاق سيعزز
املكانة الدبلوماسية إليران على املسرح
العاملي بتقديم اجلمهورية اإليرانية كشريك
موثوق به وكقوة مسؤولة .وهذه نقطة مهمة
إلنهاء مرحلة دامت  35عام ًا كان الغرب
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يصور فيها إيران كقوة تخريبية وهدامة.
وإذا تم عقد الصفقة قبل نهاية حزيران/
يونيو ،فإن هذا سيعطي حكومة الرئيس
روحاين دفعة قوية إىل األمام ،وهو الذي
ارتكزت وعوده يف االنتخابات الرئاسية (يف
حزيران  /يونيو  )2013على التوصل إىل
اتفاق بشأن النزاع النووي بغية إزالة جميع
العقوبات املفروضة على إيران.
بصورة إجمالية ،إن الرئيس اإليراين
وفريقه للسياسة اخلارجية ملتزمان بترشيد
أكبر للسياسة اخلارجية اإليرانية ،األمر الذي
يعني عملي ًا السعي للتقارب مع الواليات
املتحدة.
وخير مثال لهذا الترشيد يمثله وزير
اخلارجية اإليراين وكبير املفاوضين يف امللف
النووي حممد جواد ظريف ،فهو دبلوماسي
إيراين خمضرم يتمتع بمكانة مرموقة لدى
الدبلوماسية الغربية ودوائر االستخبارات.
إن التقارب مع الواليات املتحدة ،حتى
إن كان حمدوداً ،قد يأتي بفوائد كبيرة ،من
وجهة نظر حكومة روحاين ،وليس أقلها
تأمين ساحة عمل أكثر تكافؤاً يف منطقة
الشرق األوسط .وأحد احتماالت هذه الفوائد،
أن إيران ،بمجرد أن تتحرر من قلقها إزاء
العقوبات األميركية ،سيكون لها اليد العليا
يف منافستها مع إسرائيل والسعودية.
لكن من غير احملتمل أن ينتج من الصفقة
النووية تقارب مع الواليات املتحدة ،وذلك
ألسباب ليس أقلها أن املصالح املؤسساتية
التي ذكرناها سابق ًا ،تعارض هذا التقارب
بشدة .ويف هذا الشأن ،تتمتع املصالح
املؤسساتية بدعم الزعيم اإليراين آية الله علي
خامنئي ،الذي يعتقد أن التطبيع مع الواليات
يصب يف مصلحة إيران الوطنية.
املتحدة ال
ّ
ال هو أن تؤدي
واألمر األكثر احتما ً
الصفقة النووية إىل خفض حدة التوتر ما
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بين إيران والواليات املتحدة ،وأن ينتج منها
تعاون متدرج أويل ،وغالب ًا ضمني ،استناداً
إىل التقارب يف املصالح.
وهذا التقارب يف املصالح حدث سابق ًا
يف العراق حيث تتحالف إيران مع الواليات
املتحدة ضمني ًا يف وجه ما يسمى "تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"
("داعش") واملنظمات اإلرهابية املرتبطة به.
كما أن التقارب يف املصالح يجري يف
سورية حيث يتزايد قلق الواليات املتحدة
إزاء تنامي تأثير "اجلهاديين" واجلماعات
املسلحة اإلسالمية ،وهو ما جتلى يف سيطرة
حتالف تقوده "جبهة النصرة" املرتبطة

بتنظيم "القاعدة" على مدينة إدلب يف أواخر
آذار  /مارس املاضي.
ستعزز الصفقة النووية عملية تفاهم
وتعاون ضمني ،بطيئة جداً ،ليس إال .وقد
ينتج من هذه العملية ،على املدى الطويل
جداً ،تقارب إيراين ـ أميركي من شأنه أن
يغير بالتأكيد موازين القوى يف املنطقة.
لكن على املدى القريب ،فإن األعمال
املعتادة يف الشرق األوسط ستستمر ،ذلك
بأن اجلمهورية اإلسالمية ستواصل تعميق
نفوذها يف املنطقة انطالق ًا من سعيها
لتحصيل مكسب استراتيجي على حساب كل
من إسرائيل والسعودية.

املصادر
1
2
3
4

5
6

يف آب  /أغسطس  ،2002كشفت جمموعة إيرانية معارضة تُ دعى "حركة جماهدي خلق" ،أن إيران
ال تزال تمتلك حتى ذلك الوقت مرافق نووية سرية يف ناتانز وآراك .وكان قد تردد على نطاق واسع
أن هذه املعلومة تم تمريرها إىل "جماهدي خلق" من أجهزة االستخبارات الغربية.
كانت القوات اجلوية اإليرانية ،بصورة خاصة ،جمهزة ومدربة جيداً ،إذ كانت تضم مئات طائرات
 F4و F5و .F14لكن يف نهاية احلرب كانت هذه القوات قد ُأنهكت تماماً ،وبالكاد تب ّقى  50طائرة
قاذفة ومقاتلة صاحلة للعمل.
تم استعراض أحدث املعدات ،بما فيها الدبابات ،واملروحيات ،والغواصات الصغيرة ،املنتجة
حملياً ،يف يوم عيد اجليش يف نيسان  /أبريل .2015
اشترت إيران طائرات ميغ  29وسوخوي  24الروسية الصنع يف أواخر الثمانينيات وأوائل
ال عن ذلك ،فإن األسطول اإليراين تعزز بانضمام املقاتالت والقاذفات العراقية
التسعينيات .وفض ً
حتسن هذه اإلضافة كثير ًا
التي التجأت إىل إيران خالل حرب اخلليج يف سنة  ،1991لكن مع ذلك ،مل
ّ
القوة اجلوية اإليرانية.
دخلت سلسلة صواريخ شهاب اخلدمة أول مرة يف سنة  ،1988وقد بات معلوم ًا حتى اآلن إنتاج
شهاب  ،1و 2و ،3وتأكد نشرها .ويقال إن شهاب  4هو منصة إطالق لألقمار الصناعية اإليرانية.
وزعم بعض املصادر (اإلسرائيلية عادة) وجود شهاب  5و ،6وأن شهاب  6يصل مداه إىل  5000كم.
وضعت إيران األساس لهذه االستراتيجيا خالل احلرب اإليرانية ـ العراقية عندما بدأت اجلمهورية
اإلسالمية رعاية اجلماعات الشيعية العراقية ،وال سيما اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف
العراق (الذي ُيدعى اليوم اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي) ،وميليشيا فيلق بدر ،وحزب الدعوة
األقدم منهما كثيراً.
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 7وفق ًا لهيكلية احلرس الثوري اإليراين ،فإن فيلق القدس ُيعرف باسم فيلق القدس الثاين .وتؤدي
وحدة القوات اخلاصة هذه دور ًا كبير ًا تعترف به يف بعض احلاالت ،يف سورية ولبنان والعراق،
ويعتقد أنها تنشط أيض ًا يف باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى ،ويف مناطق بعيدة كالسودان.
ُ
"Lunch with the FT: Henry Kissinger. Financial Times-May 24/25, 2008. Interview 8
conducted by Stephen Graubard: http://www.henryakissinger.com/interviews/
FinancialTimes240508.html
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