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يهخص انبحث

منذ إعالف الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ  ،9191وإيراف تنظر للواليات المتحدة
بوصفها الشيطاف االكبر ،ولذلك فأف الحالة العامة للعالقات بين الجانبين سادىا العداء وعدـ
الثقة ،وىي حالة استمرت كلياً حتى عاـ  ،9119وجزئياً حتى عاـ  ،3002عندما اشر
االحتالؿ األمريكي للعراؽ تعاوناً غير مسبوؽ بين كل من الواليات المتحدة وإيراف.

إال أف االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف بقيت حذرة ،السيما مع نشوب أزمة البرنامج

النووي اإليراني التي ظهرت بعد اكتشاؼ بناء إيراف لمنشأتين نوويتين لم تصرح بهما لوكالة
الطاقة الذرية ،واستمرت األزمة لحين التوصل إلى االتفاؽ الشهير بين الجانبين عاـ .3092
سيناقش البحث التطور الذي طرأ على االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف ،وعالقة ذلك
بالمنطقة االقليمية ،واحتماالت المستقبل ،ىل سيكوف للتقارب اإليراني األمريكي أثاراً سلبية

أـ ايجابية؟ وكي سينعكس ذلك على المشاريع األمريكية حوؿ المنطقة؟ وىل سيشمل ذلك
إيراف؟
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املقذيـــــت

منذ الثورة اإلسالمية في إيراف  ،9191والعالقات االيرانية األمريكية يسودىا الشك
والريبة والتخوؼ ،رغم بعض دالئل التعاوف وإف كانت قليلة ،ولنتذكر صفقة إيراف غيت مثالً،
إذ ال يمكن أف تكوف حالة الصراع المطلق ىي السمة الطاغية ،وىذا أمر طبيعي في العالقات
الدولية.
وألف العالقات االيرانية األمريكية كانت ىكذا ،نجد أف الواليات المتحدة حاولت
اطالة امد الحرب االيرانية العراقية ألطوؿ وقت ممكن ،على قاعدة ال غالب وال مغلوب،
وبهدؼ تدمير البنية التحتية ألقوى قوتين عسكريتين في المنطقة –إذا ما استثنينا الكياف
الصهيوني ، -لذلك طالت الحرب ثماني سنوات استنزفت قوى الدولتين واخرت عجلة النمو
فيهما لسنوات طويلة قادمة.
الخالؼ اإليراني األمريكي استمر ،ولكن الذي دخل بصفتو عامالً جديداً في العالقة

ىو عامل وجود المصالح المشتركة حوؿ االحداث في المنطقة ،وبدأ ىذا التخادـ منذ حرب
الكويت  9119صعوداً ،وال يزاؿ مستمراً إلى وقتنا الحاضر ( ،)3092رغم كل التصعيد
االعالمي .
إف المصالح األمريكية االيرانية المشتركة لم تقتصر على العراؽ ،بل اتسعت لتشمل
قضايا كثيرة في المنطقة العربية ،حتى اخذت التفاىمات المشتركة ترسم قوساً من المصالح
الممتدة يبتدأ رأسو في لبناف ويستمر ليكمل دورتو عند سوريا والعراؽ والخليج لينتهي رأسو
الثاني عند اليمن .ومن ثم اصبح قوس المصالح االيرانية األمريكية المشتركة واضحاً في مرحلة

التغيير العربي.

وإذا كاف بعض يراوده الشك حياؿ حقيقة التخادـ اإليراني األمريكي ،إال أف ظهور
داعش (الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ) ،كاف العامل االكثر حسماً في كشف ىذا الملف
بصورة علنية ،إذ ادى ظهور داعش بوصفو تنظيماً اكثر فاعلية من بعض الدوؿ ،يمتلك ثروات
طائلة ويسيطر على مساحة جغرافية كبيرة ،ويضع يده على خزين نفطي ممتد من العراؽ إلى
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سوريا ،إلى كشف التخادـ الثنائي ،وعبر عن ذلك علناً السيد وزير الخارجية األمريكي جوف
كيري حينما قاؿ "أف ىناؾ مصلحة مشتركة بين إيراف والواليات المتحدة في مواجهة داعش

وإف لم يكن ذلك ليصل لمرحلة التنسيق المشترؾ" .واعتقد إذا كاف كيري صدؽ في النصف
األوؿ من كالمو ،فإنو لم يكن كذلك في النصف الثاني ،فالتنسيق األمريكي اإليراني ليس غائباً
ويتم عن طريق اطراؼ اخرى.
وعليو ،وبسبب من تطورات متالحقة سريعة ،ما عاد الحديث عن خيار العمل
العسكري المحتمل ضد إيراف ،أو الحديث عن عدائية متوسعة ،واقعياً ،فبسبب من التطورات
الحاصلة في لبناف وسوريا والعراؽ واليمن ،وبسبب مواقف اإلدارة األمريكية التي توصف
بالتردد والحذر ،وتصاعد قوة داعش ،تزايدت احتماالت توسع التخادـ المشترؾ.
إف ظهور داعش وازدياد تأثيرىا شكل عامالً معجالً في الكشف عن ىذا الموضوع،
وعندما اشتعلت الثورة السورية وىددت نظاـ الرئيس بشار االسد ،اسهمت المصالح المشتركة
في أف تخفف الواليات المتحدة ضغطها على الرئيس السوري ،على أف ال تنتهي الحرب في

سوريا بغلبة أي طرؼ ،وىو أمر ال يقصد منو إال الوصوؿ لتفتيت سوريا في مرحلة قادمة.
كذلك الحاؿ مع اليمن ،فلم تكن سيطرة الحوثيوف على العاصمة صنعاء لتتم بدوف
موافقة أمريكية (وىذا ما يفسر الصمت الخليجي) ،واال كيف نفسر مثالً أف الطائرات
األمريكية تصل إلى مخبأ العولقي وىو أحد أبرز قيادات القاعدة وتوجو إليو ضربة قاتلة ،بينما
يترؾ الحوثيوف ليسيطروا على مرافق الدولة في اليمن ،ويرفضوف قرار مجلس األمن الدولي
بالتراجع ،بل ويفرضوف االقامة الجبرية على الرئيس منصور ىادي وعلى أعضاء الوزارة،
ويصبحوف ىم الحاكم الفعلي لليمن.
وإذا كانت جل اآلراء تتفق على أف الواليات المتحدة راضية عما حصل في اليمن ،فأف
السؤاؿ االساس ىو لماذا؟ وباختصار ،إذا كانت االجابات تتمحور حوؿ ثالثة اجتهادات،

األوؿ العمل على موازنة المحاور في اطار سياسة المحاور الجاري تشكيلها ،والثاني ما يتعلق
بالملف النووي اإليراني وما تريده الواليات المتحدة من تنازالت إيرانية في قضية الملف
63

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

النووي اإليراني ،والثالث أنها خطة أمريكية ىدفها النهائي تشتيت القوة اإليرانية في جبهات
متعددة .اقوؿ إذا كانت اآلراء تتفق على أف الواليات المتحدة موافقة على ما يحصل ،فأف
القضية االبرز ىي تأثير ذلك التخادـ على مستقبل المنطقة ،وأنا اجده تأثيراً سلبياً لن يخدـ
المنطقة على االطالؽ ،بل سيشعل الفتن فيها السيما الفتنة الطائفية ،وسيصل بالمنطقة إلى
مرحلة التفكيك .وضمن ىذا االطار ،نستحضر تلك الدراسة التي قاـ بها ماثيو بوروز ،مدير
إحدى المبادرات االستراتيجية بمعهد برنت سكوكروفت لألمن الدولي ،بعنواف "الشرؽ
األوسط عاـ  :3030دور الشرؽ األوسط في تشكيل االتجاىات العالمية" ،وتناوؿ فيها ثالثة
سيناريوىات للمنطقة ،جاء السيناريو الثاني فيها تحت عنواف "انتشار الطائفية" ،وورد فيو "أف
التوترات الطائفية االخيرة في المنطقة ،خاصة في العراؽ وسوريا ولبناف تزيد من فرص قياـ
حرب شاملة بين القوى السنية والقوى الشيعية ،وربما تقسم الشرؽ األوسط الجديد إلى
مجموعات ذات حكم ذاتي على أساس طائفي".

إف تصاعد التوتر السعودي اإليراني بعد اعداـ السعودية للشيخ نمر النمر ،ىو دليل

على أف الواليات المتحدة تحضر المنطقة لتوترات طائفية كبيرة .ورغم أف الواليات المتحدة
اتفقت مع إيراف حوؿ البرنامج النووي اإليراني وخرج كال الطرفين يرفع شعار االنتصار ،حتى
ليبدو أف الجليد سائر نحو الذوباف ،إال أف ذلك ال يجعل المرء يجزـ بأف التعاوف سيكوف
االقرب لالستراتيجية األمريكية من الصراع تجاه إيراف ،السيما وأف الجمهوريين ىم االقرب
للرئاسة ،ومن ثم فأف االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف ستبقى محل خالؼ وتساؤالت.
إف معالجتنا لموضوع البحث يتطلب منا متابعة تطور االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف
إلى ما قبل االتفاؽ النووي األمريكي اإليراني أوالً ،ومن ثم التعريج على الموقف الروسي من
التعامل األمريكي مع إيراف السيما البرنامج النووي اإليراني ثانياً ،وأخيراً دراسة موضوع الملف
النووي اإليراني ومستقبل االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف ثالثاً.
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املبحث األول

َظرة حىل تطىر االسرتاتٍجٍت األيرٌكٍت جتاِ إٌراٌ ملا قبم
االتفاق انُىوي 5102

منذ إعالف الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ  ،9191وإيراف تنظر للواليات المتحدة
بوصفها الشيطاف االكبر ،الشيطاف الذي تحالف مع القوى الشريرة لتدمير مكتسبات الشعوب
المظلومة .إال أف إدعاء الشيطاف االكبر حوؿ الواليات المتحدة لم يكن ليمنع بعض محطات
التعاوف السري ،وىو أمر ال تخلو منو التحركات االستراتيجية للدوؿ ،وال يمكن أف يشكل
تعميماً للحالة المتماشية بين دولتين ،ومن ثم فأف قضية مثل قضية إيراف كونترا بين الواليات
المتحدة وإيراف ،حتى وأف كاف واقعها التعاوف لمصالح مشتركة ،إال أف ذلك ال يلغي أف الحالة
العامة للعالقات بين إيراف والواليات المتحدة سادىا العداء وعدـ الثقة ،وىي حالة استمرت
كلياً حتى عاـ  ،9119وجزئياً حتى عاـ  ،3002عندما اشر االحتالؿ األمريكي للعراؽ
تعاوناً غير مسبوؽ بين كل من الواليات المتحدة وإيراف تمخض عنو تولي الحكم في العراؽ
تلك الجماعات التي تربطها وإيراف عالقات قوية جداً.
إف القوؿ باستمرارية العداء الجزئي للمدة قبل  3002توضحت في كالـ الرئيس السابق

بوش اإلبن السيما بعد احداث  99ايلوؿ  ،3009إذ قاؿ في معرض حديثو عن إيراف "أف
الكثيرين على يقين من أف االيرانيين يريدوف بسط نفوذىم على الشرؽ األوسط كلو .وأف غاية
من غايات ما يسعوف إليو في بث العنف لتعويق االجماع الدولي على برنامجهم النووي
ويسعوف إلى تخويف الحكومات المعتدلة وكف يدىا وحملها على االنكفاء واالنسحاب من
الشؤوف االقليمية في الشرؽ األوسط ليتولى ملء الفراغ انصار االيديولوجية العدوانية

والمتطرفة"(.)9

ويبدو أف تلك التصريحات لها ما يسندىا والسيما إذا ما علمنا أف بوش اإلبن لديو من
المؤسسات ما تعينو على تقوية سلطاتو ،كما أوضحنا .ولدينا ىنا ثالث مسائل على سبيل
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المثاؿ توضح ما تقدـ أوالىا ضاغط قضية البرنامج النووي اإليراني في دفع اإلدارة نحو تعميم
استراتيجية مواجهة محددة المعالم ،وثانيها ضاغط احداث  99أيلوؿ  3009في دفع اإلدارة
نحو اعتماد استراتيجية محددة للتعامل مع ابعاد تلك االحداث ،واخيراً استراتيجية اإلدارة في
التعامل مع القضية العراقية ،والوصوؿ بها إلى مرحلة تغيير النظاـ السياسي عاـ  .3002إال

أف ىذه الرؤية لم تمنع الواليات المتحدة من تقديم تنازالت مهمة بعد عاـ  3002خاصة في
قضية العراؽ(.)3

أما فيما يتعلق بالحرب االستباقية على االرىاب التي اطلقها على اوسع نطاؽ الرئيس
بوش اإلبن في أثناء مدة حكمو األولى  ،3002-3009فيالحظ أنها قد اسهمت في توليد
ابتداء االسلوب االستباقي ثم تبعو
سوابق خطرة على استقرار النظاـ الدولي عامة .إذ تبنى
ً
باألسلوب الوقائي( ،)2وأماـ نتائجهما السلبية اتجهت اإلدارة نحو الحديث عن العمل المتعدد
االطراؼ ،كما اشرت ذلك أزمة البرنامج النووي اإليراني عامي .3002-3002

ونتيجة الضغوطات التي مارستها الدوؿ العربية جراء انحراؼ اىداؼ التغيير السياسي

األمريكي في العراؽ والتوسع في معالم الفوضى اقليمياً فضالً عن المزايا التي حصلت عليها
إيراف وتوسيع ادوارىا إلى درجة باتت تهدد أمن المنطقة كلها ،اتجهت الواليات المتحدة ،إلى
تطمين العرب عبر سياسة االصالح والتغيير وأف تدخل الواليات المتحدة مضموف في حالة

تعرض أمن المنطقة للخطر( ،)4وإلى الضغط على الحكومة العراقية من اجل ضبط التدخل

اإليراني في إدارة شؤوف العراؽ(.)2

إال أف القضية التي يجب أف ال تغيب عن بالنا ،أف االزدواجية األمريكية حاضرة دائماً،
ففي حين نجد بوش اإلبن يهاجم إيراف في خطاباتو ،إال أنو من جهة ثانية يفتح أبواباً خلفية
للحوار الثنائي .مثاؿ ذلك اننا نجد بوش اإلبن في خطابو عن حاؿ االتحاد في نهاية كانوف

الثاني  3002يستمر بالهجوـ على إيراف فيقوؿ "إف األمريكيين لن يحصلوا على األمن

بتخليهم عن التزاماتهم أو تراجعهم وانكفائهم داخل حدودىم .فإذا قررنا أف نترؾ اولئك القتلة

وشأنهم فأنهم لن يتركونا وشأننا( .)2بل سينقلوف ساحة المعركة إلى شواطئنا ،فال سالـ
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بالتقهقر ،وال شرؼ في التراجع .على اعدائنا واصدقائنا أف يكونوا متأكدين أف الواليات

المتحدة لن تنسحب من العالم وبأننا لن نستسلم ابداً للشر"( .)9بينما ومن جانب اخر ،وفي

غمرة وفي الفترة التي كانت تنظر دوؿ الخليج العربي بتخوؼ من امتداد النفوذ اإليراني في
المنطقة ،كانت العالقات األمريكية-اإليرانية تشهد تحسناً ملحوظاً ،ففي األشهر األخيرة من
رئاستو رفع جورج بوش اإلبن مستوى العالقة مع إيراف عن طريق إجراء حوارات غير مباشرة،
وعبر أحمدي نجاد عن ترحيبو بالحوار مع اإلدارة األمريكية في شهر يوليو  .3009وما لبثت
صحيفة لوتوف السويسرية أف كشفت عن تفاصيل اجتماعات سرية كاف يقوـ بها ممثلوف عن
حكومتي واشنطن وطهراف في العاصمة السويسرية جنيف خالؿ الفترة ،3001-3002
وذلك بهدؼ" :مد جسور غير رسمية للحوار بين إيراف والواليات المتحدة األمريكية ،ضمن
مبادرة يطلق عليها "تراؾ "3والتي تستلهم فكرىا من اتفاقيات أوسلو ".وأشارت الصحيفة إلى
أف الجلسة األخيرة من ىذه المبادرة قد تم عقدىا في الفترة الممتدة ما بين  2و 9مارس

 ،3001وذلك في سرية تامة بسبب طابعها غير المعلن ،وشارؾ فيها عضو من الحكومة
اإليرانية ودبلوماسيوف مرموقوف ،وجاء خبر التسريب ىذا ليؤكد انتقاؿ العالقات األمريكية-

اإليرانية إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاوف في ظل إدارة باراؾ أوباما الجديدة(.)9

ويتفق مع ذلك الطرح السفير  Robert Einhornكبير المستشارين في مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن ،والمساعد السابق لوزير الخارجية لشؤوف منع
انتشار االسلحة  ،3009-9111أف قرار اإلدارة في نهاية  3002القبوؿ بدخوؿ
مفاوضات بشأف البرنامج النووي اإليراني بشرط تقديم طهراف ضمانات يمكن الوثوؽ بها في
مجاؿ وقف انشطة التخصيب يعد تحوالً الفتاً باتجاه دفع المجتمع الدولي نحو دعم
سياسات الواليات المتحدة  ...والسيما وأف اإلدارة ومنذ مدة لم تتحدث عن سياسات واجب
اعتمادىا لتغيير النظاـ في إيراف بل تتحدث عن ضرورات في تغيير إيراف لسياساتها فيما يتعلق

باإلرىاب واسلحة الدمار الشامل ،وفي العراؽ وغيرىا من القضايا(.)1
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ويدعم ذلك التحليل األستاذ  Clawson Patrickمن معهد واشنطن لسياسات

الشرؽ االدنى الذي الحظ( ،)90أف الواليات المتحدة حددت شرط حصوؿ إيراف على

السالح النووي بأنو أمر غير مقبوؿ سيدفع الواليات المتحدة إلى استخداـ القوة العسكرية
لوقفو .وإلى أف اتفق الطرفاف حوؿ البرنامج النووي ،فأف السالح النووي كاف االمر الوحيد
الذي تصفو اإلدارة األمريكية باألمر غير المقبوؿ .أما خالفو فقد استخدمت اإلدارة تعبيرات
محددة لوصف التصرفات االيرانية ب ػ ػ (غير المساعدة ،خطوات في الطريق الخاطئ ،تصرفات
يجب التراجع عنها .)...ويدعم ذلك الرأي أيضاً اراء السيد  Joseph Ciprincioneمدير
برنامج منع انتشار االسلحة بمعهد كارنيجي للسالـ العالمي ،الذي يعتقد ،أف اإلبقاء على

جميع الخيارات مفتوحة من إدارة بوش كاف قصده زيادة قوة الموقع التفاوضي للواليات
المتحدة عبر زيادة الضغوط على الحكومة االيرانية .فكبار المسؤولين األمريكيين وبضمنهم
نائب الرئيس تشيني يروف ضرورة التحوؿ صوب تغيير النظاـ اإليراني ،ونتيجة لعدـ الرغبة في

االقرار بذلك بشكل علني بدت المسألة على النحو اآلتي :اإلدارة ترغب في السالـ ،وأنها

ترغم على الدخوؿ في حرب مع إيراف أي أنها تلجأ إلى الخيار العسكري بوصفو الخيار
الوحيد(.)99

وسبق لوزيرة الخارجية في شباط  3002أف اعلنت أماـ لجنة العالقات الخارجية في
مجلس الشيوخ أف ادارة الرئيس بوش ستطلب من الكونغرس تخصيص مبلغ  92مليوف دوالر
لتمويل برنامج تشجيع الديمقراطية في إيراف ،عبر تطوير برامج اذاعية وتلفزيونية باللغة

الفارسية(.)93

وبعد أف تولى الرئاسة باراؾ اوباما عاـ  ،3001أخذت وتيرة التقارب بين واشنطن
وطهراف تتطور بسرعة أكبر وذلك نتيجة لتبني الحزب الديمقراطي إستراتيجية جديدة تجاه
إيراف؛ حيث صرح روبيرت غيتس وزير الدفاع األمريكي السابق في شهر ايار  3001بأنو
يمكن التفاوض المباشر مع إيراف بهدؼ تحسين األوضاع األمنية في المنطقة ،وما لبثت مراكز

الفكر األمريكي أف التقطت توجهات اإلدارة الجديدة فأخذت تنتج مادة مكثفة حوؿ مميزات
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التقارب مع إيراف مستعينة باللوبي اإليراني النشط في واشنطن ،ومن أبرز أقطابو ولي نصر،
الذي نشر دراسات عدة أشار فيها إلى أف الواليات المتحدة كاف لها الفضل في تأسيس:
"أوؿ كياف عربي شيعي في العراؽ" ،وقد فرض ذلك عليها وضع سياسة جديدة في المنطقة
الممتدة ما بين لبناف وباكستاف ،ورأى نصر "أف مصالح الواليات المتحدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً
بتمكين (الشيعة) في ىذه المنطقة ،فهؤالء لم يشكلوا أي خطر إستراتيجي على الواليات
المتحدة األمريكية ،بل الجماعات السنية كالقاعدة وطالباف والفكر الوىابي يمثلوف الخطر
الحقيقي على المصالح األمريكية"(.)92

كما تميزت اإلدارة الثانية ألوباما باالنتقاؿ من مرحلة "الدبلوماسية الهادئة" إلى مرحلة
التعاوف المعلن مع نظاـ طهراف وخاصة فيما يتعلق بالشأنين :السوري والعراقي ،واستبعاد
سياسة التهديد العسكري في معالجة الملف النووي اإليراني ،حيث نشرت مؤسسة "راند"
تقريراً لحساب سالح الجو األمريكي تحت عنواف" :مستقبل إيراف النووي :االختيارات
الحرجة لإلدارة األمريكية" ،ومثلت ىذه الدراسة تغيراً في الرؤية األمريكية إزاء احتواء إيراف؛
حيث تضمن اعترافاً ضمنياً بفشل العقوبات االقتصادية في إيقاؼ البرنامج النووي اإليراني
وضرورة تبني سياسة جديدة تجاه إيراف عبر" :تقديم الحوافز إلقناع طهراف بالتخلي عن فكرة
إنتاج سالح نووي ،والتخفيف من العقوبات االقتصادية والتخلي عن مفهوـ التهديد
العسكري!" .وتلقت العالقات األمريكية-اإليرانية دفعة قوية لدى تولي حسن روحاني الرئاسة
في الثالث من أغسطس  3092حيث دشن عهده بمبادرة للتقارب مع واشنطن .وقد رد
الرئيس األمريكي باراؾ أوباما على ىذه المبادرة بإرساؿ رسالة ودية إلى نظيره اإليراني ،ثم
أتبعها بخطاب آخر إلى روحاني يطالبو فيها بكتابو تعهد نصي يعلن فيو أف بالده ال ترغب في
إنتاج أسلحة نووية تمهيداً للتفاوض المباشر وتحقيق انفراجو في العالقات الثنائية بين
البلدين(.)94
وعلى إثر ىذه المراسالت تحدثت دراسة لمعهد واشنطن ( 30أبريل  )3094عن

وجود تحوؿ في المواقف األمريكية تجاه تقييم الدور اإليراني في المنطقة ،أشارت الدراسة إلى
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وجود توجهات جديدة لدى البيت األبيض نحو صياغة إستراتيجية أمنية شاملة للمنطقة
بالتفاىم مع إيراف ،وظهرت نبرة التحوؿ األمريكي في تصريح وزير الخارجية األمريكي لدى
زيارتو بيروت مطلع شهر يونيو  3094عندما دعا إيراف وحزب اهلل للمساعدة على وضع حد
للنزاع في سوريا.
ومن خالؿ استقراء دراسات مجلس العالقات الخارجية األمريكي يمكن تحديد أبرز

مالمح التعاوف بين واشنطن وطهراف في النقاط التالية(: )92
 المحافظة على المكتسبات المشتركة في العراؽ. تعزيز التعاوف األمني في آسيا الوسطى. -محاربة الجماعات المسلحة (االرىابية).

 ترسيخ نظم الحكم الفيدرالية وتوطيد الالمركزية في الجمهوريات العربية المتداعية. تمكين األقليات في البلداف العربية من مؤسسات الحكم واإلدارة المحلية. -التعاوف االقتصادي وخاصة في موارد الطاقة وتأمين المعابر البحرية

إال أنو ال بد من التأكيد على أف عالقات التعاوف ىذه تقوـ على محاولة دفع إيراف
لممارسة دور "إيجابي" والعمل على احتوائها وتوظيفها في خدمة المصالح األمريكية في
المنطقة ،وال ترقى ىذه العالقات إلى مستوى التكامل أو تشكيل منظومة أمنية ضد القوى
المنافسة ،إذ أف السياسة األمريكية ال تزاؿ ترتكز على مفهوـ "االحتواء المزدوج" واعتماد
التدرج والمرحلية في تحقيق األىداؼ.

70

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

املبحث انثاًَ

املىقف انروسً يٍ إٌراٌ

وتأثريِ عهى االسرتاتٍجٍت األيرٌكٍت جتاِ إٌراٌ

كاف لعالقات إيراف المتميزة مع روسيا دوراً مؤثراً في تشكيل وجهة النظر األمريكية
المتعلقة بكيفية التعامل مع إيراف .لقد وضعت تلك العالقات الثنائية خطوطاً للصد أماـ أي

عمل عسكري قد تقوـ بو الواليات المتحدة .وكاف للمواقف الروسية الحازمة دوراً في أف تفهم
الواليات المتحدة أف العمل العسكري سيكوف سلبياً ولن يحقق االىداؼ المرجوة.

إف من أبرز القضايا الدولية ،التي أثرت بشكل أو باخر على طبيعة العالقات الروسية-

األمريكية ىي الملف النووي اإليراني ،الذي يعد من اىم نقاط الخالؼ بين روسيا االتحادية
والواليات المتحدة األمريكية ،فاألخيرة تعتبر روسيا االتحادية الحليف العسكري إليراف ،مما
شكل ذلك تهديداً للمصالح األمريكية والغربية ،فروسيا تحاوؿ توظيف الملف النووي اإليراني
استراتيجياً في عالقتها مع الواليات المتحدة األمريكية من خالؿ عدة اعتبارات ىي(:)92

 -9حاولت روسيا االتحادية الضغط على الواليات المتحدة األمريكية للعدوؿ عن فكرة نشر

شبكة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية حوؿ العالم ،وىو المشروع الذي

تعارضو روسيا االتحادية بشدة وخصوصاً نشره في منطقة البحر االسود ،حيث ترى فيو
تهديداً ألمنها القومي ،خاصة بعد توسيع حلف الناتو شرقا بانضماـ دوؿ اوروبا الشرقية
إليو.

 -3استشعار روسيا االتحادية بالتحركات األمريكية–األوروبية للتفاوض وتعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية وربما العسكرية مع إيراف ،حيث يرى الروس أف خطوات أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية نحو إيراف وإف كانت بطيئة فإنها سوؼ تتطور مستقبالً،
لذلك حرصت روسيا االتحادية على أف يكوف لها السبق في اقامة عالقات استراتيجية
مع إيراف باعتبارىا إحدى أىم الدوؿ الخليجية.
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 -2التعامل األمريكي صوب التقارب الروسي–اإليراني ،يعكس قدراً كبيراً من غياب الرؤية
االستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بالمستجدات السياسية

والجيوستراتيجية فاإلدارة األمريكية تسعى إلى تهميش الدور الروسي ليس فقط على
الساحة الدولية وإنما في محيطها اإلقليمي أيضاً.
من ىنا ،يعد الدور الروسي في األزمة النووية االيرانية ،واحداً من االدوار التي تميز فيها

بالفاعلية والديناميكية في التعامل مع القضايا الرئيسة المثارة على الساحة الدولية ،بحكم متانة
عالقات روسيا مع جميع االطراؼ ،السيما مع إيراف فضالً عن الحيوية التي اتسم بها ىذا
الدور من حيث اقتراح مبادرات محددة لتسوية األزمة ،واقتراح حلوؿ بشأف نصوص القرارات

المقدمة إلى مجلس األمن بشأف ىذه األزمة(.)99

لقد أصبح التعاوف السياسي واالقتصادي بين روسيا وإيراف محط اىتماـ أكبر ،إذ تعد
روسيا االتحادية نفسها الطرؼ المعني اساساً بالملف النووي اإليراني ،لكونها الشريك
االساسي إليراف ومصدر تزويدىا بالتكنولوجيا النووية وقد بدأ التعاوف بين روسيا وإيراف في ىذا
المجاؿ منذ عاـ  9113حين وقع البلداف اتفاقيتين  :األولى للتعاوف في مجاؿ االستخدامات
السلمية للطاقة الذرية ،ويتضمن ذلك اجراء البحوث والدراسات وتدريب الخبراء ،أما الثانية،
فهي تلك الخاصة ببناء محطة نووية في إيراف إلنتاج الطاقة الكهربائية( .)99ومن ثم فأف التوجو

االساسي في التعاوف االقتصادي والتجاري بين البلدين ىو لتوليد الطاقة ،بما فيها الطاقة
الذرية.
وقد الحظ األميركيوف أنو إذا قدر للعالقات اإليرانية-الروسية أف تكوف عالقات
استراتيجية فأف ذلك لن يكوف في مصلحة الواليات المتحدة ،إدراكاً منها لصعود الدور
الروسي ،وكذلك تزايد قيمة الدور اإليراني اقليمياً ،لهذا قامت واشنطن بتحريض وتجنيد
للقوى الدولية ضد إيراف بحجة نيات طهراف المتالؾ برنامج نووي ذي طابع عسكري(.)91
ولعل من نافلة القوؿ أف روسيا قدمت العديد من المبادرات والمقترحات لحل األزمة

الدولية المتعلقة ببرنامج إيراف النووي وبحسب ليونيد ايفانوؼ ،رئيس دائرة العالقات الدولية
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في وزارة الدفاع الروسية عاـ  ،3009والذي ذكر أف الموقف الروسي من ىذا البرنامج ينطلق
من أف إيراف دولة ذات سيادة لها كامل الحق في بناء عالقات التعاوف بما في ذلك المجاؿ
وبناء على ىذا يتم التعاوف
العسكري بحيث ال يتعارض ذلك مع القوانين والمواثيق الدولية ً
معها( .)30فضالً عن ذلك دافعت روسيا عن مصالح إيراف على شتى المستويات ،بما فيها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومجلس األمن ،والثماني الكبار ،وبفضل جهود روسيا بالذات
استبعدت مسألة استخداـ القوة لحل األزمة االيرانية ،ثم أف العنصر السياسي الروسي يبدو
واضحاً في االقتراحات التي قدمتها مجموعة الدوؿ الست في حزيراف  ،3002وتضمنت
ىذه االقتراحات ثالث فقرات ىي(:)39
 .9برنامج إيراف النووي.
 .3تطور اقتصاد إيراف.
 .2ضماف األمن.

إف النتيجة النهائية التي نخلص إليها من دراسة الموقف الروسي في ىذا المجاؿ،

تتلخص في أف ىناؾ بعض النقاط التي استمرت تعمل بها السياسة الروسية في تعاملها مع
األزمة ،ابرزىا عدـ تأييد التعامل العسكري مع األزمة بأي صورة ،وىو أمر شددت عليو
تصريحات المسؤولين الروس ،سواء في عهد الرئيس الروسي السابق ميدفيديف أو الرئيس
الحالي فالديمير بوتين .كما رفضت روسيا فرض عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيراف بشكل
يؤثر في المصالح االقتصادية الروسية مع إيراف ،وبخاصة تلك المتعلقة بالتعاوف النووي في

مجاؿ االستخدامات السلمية( .)33وتأكيداً على ذلك ،قاؿ نائب وزير الخارجية الروسي
"الكسندر لوسيوكوؼ" في مقابلة مع صحيفة فريميا نوفوستي الروسية "في تشرين األوؿ
 ،3009أف قصف إيراف سيكوف خطوة خاطئة تقود إلى عواقب كارثية  ....وسيكوف خطيئة
كبيرة دبلوماسياً وسياسياً من قبل الواليات المتحدة األمريكية ،مؤكداً قناعة بالده ،بأنو ال
وجود لحل عسكري للملف النووي اإليراني"(.)32
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إف قناعة الواليات المتحدة بأف أزمة البرنامج النووي اإليراني يجب أف تنتهي سلمياً،
واشتداد تأثير اإلرىاب في المنطقة ،ورغبة الديمقراطيين بفوز يسجلوه نهاية والية بوش الثانية،
واستمرار التأييد الروسي وبشدة للطروحات االيرانية ،وتقدـ الدور االقليمي اإليراني وعدـ
تراجعها رغم العقوبات الدولية ،كلها عوامل قادت إلى إذابة الثلج بشكل كبير بين إيراف
والواليات المتحدة ،وكاف أساس ىذا األمر ىو االتفاؽ النووي بين إيراف والقوى الدولية
الكبرى ،االمر الذي عنى أف العالم اعترؼ بإيراف قوة نووية سلمية ،راسماً توجها استراتيجياً
جديداً من قبل الواليات المتحدة تجاه إيراف ،وىو ما سنناقشو في المبحث الثالث من بحثنا

ىذا.

املبحث انثانث

انربَايج انُىوي اإلٌراًَ

ويستقبم االسرتاتٍجٍت األيرٌكٍت جتاِ إٌراٌ

نشبت األزمة النووية االيرانية ،عقب إقداـ إيراف على تطوير قدراتها في مجاؿ تخصيب

اليورانيوـ ،وذلك حينما اتضح في أواخر عاـ  3003أف الحكومة االيرانية تقوـ ببناء منشأتين

سريتين األولى لتخصيب اليورانيوـ بالغرب من مدينة ناتنز ،والثانية إلنتاج الماء الثقيل بالقرب
من مدينة أراؾ الواقعة غرب طهراف ،من دوف ابالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تم
اكتشاؼ ىذه المسألة من قياـ إيراف ببناء ىاتين المنشأتين ،بهدؼ صنع االسلحة النووية التي
تأكدت ىذه المزاعم من خالؿ صور االقمار الصناعية االميركية.
وقد تباينت اآلراء حوؿ التعامل األمريكي مع إيراف ،بيد أنها تراوحت بين رسم الخطط
العسكرية ،أو بين الداعين للحلوؿ السلمية .وبعد مفاوضات طويلة ،توصل الطرفاف إلى إعالف
االتفاؽ النووي بين إيراف ومجموعة الدوؿ الست في فيينا تموز .3092
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إف ىذه االتفاقية تأتي تتويجاً للدبلوماسية السرية التي مارستها إيراف مع الغرب خالؿ

العقد المنصرـ ،ويمكن القوؿ بأف اإلنجاز األكبر لهذه االتفاقية يتمثل في دخوؿ إيراف نادي
الدوؿ النووية في ظل برنامج "سلمي" واعتراؼ األمم المتحدة بها كدولة تمتلك قدرات نووية
سلمية ،حيث نجحت طهراف في إقناع الدوؿ الغربية بالموافقة على استمرار أنشطة منشآتها
النووية واالحتفاظ بحقها في التخصيب ،إضافة إلى حفظ البنى التحتية النووية اإليرانية ،دوف
المساس بأجهزة الطرد المركزي ،واستمرار أنشطة البحث والتطوير فيما يتعلق بأجهزة الطرد

الرئيسية والمتطورة ،مما يمهد لتحولها إلى أحد أىم الدوؿ المنتجة للطاقة النووية ،وخاصة
فيما يتعلق باليورانيوـ المخصب والماء الثقيل ،واالحتفاظ بحقها في دخوؿ األسواؽ العالمية
وإلغاء جميع القيود على تصدير وتوريد المواد النووية .وباإلضافة إلى اإلنجاز "النووي" الذي
تترنم بو الحكومة اإليرانية؛ شرع اإلعالـ الرسمي اإليراني في اليوـ التالي إلعالف االتفاؽ إلى
تعداد المزايا االقتصادية والتي تتمثل في إلغاء كافة أنواع الحظر االقتصادي والمالي
والمصرفي والنفطي ،واإلفراج عن عشرات المليارات من الدوالرات ،وإمكانية ضخ كمية ىائلة

من السيولة في األسواؽ اإليرانية جراء رفع العقوبات االقتصادية التي كانت مفروضة على
البنك المركزي اإليراني وشركة النقل البحري اإليرانية وشركة النفط الوطنية ،وشركة النقل
النفطية والشركات التابعة لها ،والخطوط الجوية اإليرانية والكثير من المؤسسات والمصارؼ
في البالد ،وإتاحة المجاؿ لدخوؿ الشركات اإليرانية في األسواؽ العالمية والقطاعات التجارية

والتقنية والمالية وقطاعات الطاقة(.)34

إف أزمة الملف النووي اإليراني تحولت إلي محور رئيسي في التفاعالت الداخلية
اإليرانية في السنوات األخيرة ،بل أنها تعد كذلك أحد أىم آليات االنقساـ والفرز بين القوى
السياسية ،خصوصاً داخل تيار المحافظين األصوليين الذين سيطروا علي مراكز صنع القرار
الرئيسية في الدولة ،ويشير بعض المحللين إلى أف التداعيات التي فرضتها تلك األزمة كانت

أحد األسباب الرئيسية في وصوؿ شخصية معتدلة معروفة بسعيها إلى االنفتاح على الخارج
مثل الدكتور حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية ،وىو ما دفع حكومة الرئيس حسن روحاني
75

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

إلى البدء في حملة دعائية داخل إيراف للترويج لما أسمتو "المكاسب" التي حققتها إيراف من
خالؿ االتفاؽ بعد توقيعو مباشرة ،حيث استهدفت ىذه الحملة المؤسسات السياسية والدينية
النافذة في الدولة ،فضالً عن الرأي العاـ اإليراني ،وذلك استباقاً ألية انتقادات يمكن أف
توجهها تلك المؤسسات لالتفاؽ النووي مع الغرب ،كما أشار إلي أف جهود الرئيس روحاني
حظيت بدعم واضح من جانب المرشد خامنئي ،الذي وجو خطاباً للرئيس أعلن فيو موافقتو
على نتائج االنتخابات(.)32
إف دراسة االتفاؽ النووي بصفتو نقطة تحوؿ في االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف
تفرض علينا االشارة إلى التداعيات المحتملة لالتفاؽ النووي اإليراني على دوؿ الخليج،
وذلك بعرض موقف مجلس التعاوف الخليجي من جهة وموقف الدوؿ الخليجية الفردية من
جهة أخري ،وذلك باإلشارة إلى أف موقف مجلس التعاوف الخليجي كمؤسسة إقليمية قد غلب
عليو فكرة "الموافقة المشروطة" حيث رحب المجلس الوزاري الخليجي خالؿ اجتماعو في

الكويت في  39نوفمبر الماضي باالتفاؽ بين الدوؿ الكبرى وإيراف بشأف برنامجها النووي،
شريطة أف يكوف مقدمة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف ،كما دعا المجلس إلى التعاوف
التاـ مع وكالة الطاقة الذرية .أما فيما يتعلق بمواقف الدوؿ الخليجية الفردية ،ال يوجد موقف
خليجي موحد من ىذا االتفاؽ ،فثمة تباينات واضحة فيما بينها تجاه اتفاؽ جنيف ،حيث

سارعت اإلمارات والكويت وقطر والبحرين للترحيب بهذا االتفاؽ ،أما الموقف السعودي فقد
غلب عليو التوجس الصريح في بداية اإلعالف عن االتفاؽ ،ثم حدث تحوؿ في الخطاب
الرسمي السعودي إلى القبوؿ المشروط حيث أكدت الحكومة السعودية خالؿ اجتماعها في
 32تشرين الثاني الماضي أنو إذا توافرت حسن النوايا فيمكن أف يشكل ىذا االتفاؽ خطوة
أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي اإليراني .إف ثمة تخوفات خليجية بأف
يكوف ىذا االتفاؽ غير قاصر على البرنامج النووي اإليراني ،بل يشمل ملفات إقليمية تعتبرىا

أحد األوراؽ الرئيسية سواء في سوريا أو لبناف أو العراؽ أو اليمن تم التباحث بشأنها في

المباحثات السرية ،بما يمنح إيراف أدوار تدخليو متزايدة في الملفات اإلقليمية ،ويمنح االتفاؽ
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طهراف ىامشاً أكبر للمناورة .كما أف من أبرز تأثيرات ىذا االتفاؽ ىو تجنب "سيناريو
الجحيم" الناتج عن نشوب حرب إقليمية دولية ،إذ تجد دوؿ الخليج نفسها مضطرة
لالستعداد الحتماؿ اندالع حرب في المنطقة ال تريدىا ،في ظل التصعيد المتبادؿ بين إيراف
من ناحية والواليات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى ،على نحو كاف يوحي بقرب
استعدادات لتوجيو ضربة عسكرية لطهراف ،على اعتبار أف دوؿ المجلس ستكوف أحد
األطراؼ الرئيسية المتضررة من الحرب اقتصادياً وسياسياً وبيئياً ،عالوة علي أف واحداً من
السيناريوىات المحتملة بشأف التوقيع على ىذا االتفاؽ ىو خسارة دوؿ الخليج لهدؼ رئيسي
لها وىو اإلسراع إلسقاط نظاـ بشار األسد في سوريا ،بحيث بات ممكناً التوصل لحل سياسي

لألزمة السورية ،بعد تراجع أو تضاؤؿ إمكانية توجيو ضربة عسكرية لنظاـ األسد ،والتي كانت
وشيكة قبل عدة أشهر ،بما يجعل دور ىذا االتفاؽ ىو تفكيك التحالفات اإلقليمية في سوريا،

بحيث تصبح إيراف الضامن اإلقليمي ألي اتفاؽ يتم التوصل إليو لتسوية الصراع الداخلي
السوري ،ويساندىا روسيا باعتبارىا الضامن الدولي(.)32

إف قراءة مستفيضة لهذا االتفاؽ ونتائجو تقودنا لالتي(:)39
 -9إف عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أف تثير العديد من المشاكل فيما
بعد في حاؿ مبالغة مفتشي الوكالة في أماكن وأسلوب التفتيش.
 -3استطاع الغرب تعطيل البرنامج النووي اإليراني للوصوؿ للقنبلة الذرية .ولذلك يحذر
الغرب الرئيس األمريكي الجديد ترامب من أف انهاء االتفاؽ سيقود إيراف للوصوؿ لتلك
القنبلة.
 -2إف ىناؾ ضغوطاً من داخل الواليات المتحدة ،وتحديداً الكونجرس ،حيث يرفض االتفاؽ
كل من الجمهوريين والديمقراطيين ،ويروف أنو لن يقضي على البرنامج.

 -4يرجح التزاـ الطرفين باستمرار االتفاؽ ،خاصة وأف أوباما لديو رغبة كبيرة في إحراز انتصار
كبير للديمقراطيين بعد فشلهم في العديد من الملفات.
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 -2أدى اتفاؽ جنيف إلى استبعاد توجيو ضربة عسكرية إليراف وبالتالي سيحد ذلك من ىروب
رأس الماؿ من إيراف إلى الخارج ويشجع االستثمار المحلي.
 -2ىناؾ اتجاه عاـ في إيراف نحو التغيير واالعتداؿ ،واتجاه دوائر صنع القرار إلى االنفتاح
وتجربة بديل لسياسة المواجهة ،ولعل وصوؿ روحاني لرئاسة الدولة يعد عامالً مساعداً،
ولكنو ليس العامل الوحيد واألساسي.
 -9بالرغم من أف االتفاؽ النووي الجديد لم يكفل إليراف اجتياز الكثير من األزمات المالية إال
بشكل محدود ،إال أنو يعد مؤشراً طيباً إلنعاش االقتصاد اإليراني.

 -9ستظل كل المزايا االقتصادية لالتفاؽ والتي ستحصل عليها إيراف مرىونة بمدى التزامها
بالبنود المتفق عليها.
 -1إف االتفاؽ النووي الجديد لن ينتج تأثيرات اقتصادية كبيرة ،خاصةً أف إجمالي ما سيعود
على إيراف من عوائد مالية ال يتعدى  9مليار دوالر ،في ظل اإلبقاء على مستويات تصدير
النفط الحالية ،وعدـ اإلفراج عن جزء كبير من األمواؿ المجمدة ،واستمرار العقوبات

الدولية المفروضة عليها.
-90من المتوقع أف تتعامل الدوؿ الخليجية مع إيراف في المستقبل كاألتي:
أ -استمرار دوؿ خليجية ،وتحديداً السعودية واإلمارات ،في اتباع سياسات أحادية من
شأنها ،في بعض الحاالت ،أف تتعارض مع مصالح الواليات المتحدة ،وذلك انطالقاً
من إدراؾ عدد من دوؿ الخليج أنها صارت فواعل رئيسية في ميزاف القوى في اإلقليم،

وليس مجرد طرؼ في لعبة توازف المصالح.
ب -تنويع التحالفات الدولية للدوؿ الخليجية ،كاالتجاه مثالً إلقامة عالقات أوسع مع
روسيا وفرنسا كوسيلة لموازنة العالقات األمريكية اإليرانية ،وذلك في الوقت الذي
صارت فيو واشنطن مقتنعة بأف اعتمادىا في سياساتها تجاه المنطقة على تحالفاتها

العربية لم يعد كافياً.
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-99لن يؤثر االتفاؽ النووي اإليراني الغربي سلباً على النفوذ اإليراني في العراؽ ،بل يتيح لها
اعترافاً غربياً بنفوذىا ىناؾ ،ومن غير المحتمل أف تقوـ بتغيير سياستها في العراؽ في

األشهر المقبلة ،وسيكوف دخولها على خط الصراعات الشيعية ىناؾ من منظور مدى

التطور اإليجابي في عالقاتها مع الغرب.
وإذا كاف ىذا الكالـ حوؿ الحاؿ الحاضر ،ماذا يمكن أف نقوؿ حوؿ المستقبل؟
بداية ،اسئلة كثيرة تطرح :كيف سيكوف شكل االستراتيجية األمريكية القادمة تجاه
إيراف؟ لماذا لم تهتم الواليات المتحدة لموقف السعودية وىي الحليف العربي االىم في
المنطقة الذي يرفض التساىل األمريكي مع إيراف؟ ىل عمليات التحالف العربي في اليمن
تمت برضا أمريكي؟ ىل أف زيادة التوتر في العالقة بين السعودية وإيراف ىو غرض أمريكي
إلدخاؿ المنطقة في توترات طائفية بما يخدـ مصالح اسرائيل؟
عند االجابة عن ىذه االسئلة وللولوج للمستقبل البد أف نلحظ االتي:

 .9إف حجم التباين واالختالؼ الذي يطرح في الغالب في االستراتيجيات األمريكية مرجعو
االطار المصلحي والبراغماتي الذي يحكم السياسة األمريكية ،وىو ناجم عن إرث ثقافي
يقبل حالة التعددية واالختالؼ ،واكثر ما يتجلى امامنا من صور ذلك ىو في ما تطرحو
المؤسسات الفكرية القريبة من صانع القرار األمريكي في طرح توجهات مختلفة كلها قابلة
للتبني عند التعامل مع موقف أو ظاىرة ما(.)39

 .3واالستراتيجية كما ىو معروؼ خالصة إلجمالي توجهات القيادة السياسية أو ما استقرت
عنده رؤى صانعي السياسة في كيفية إدارة الشأف الدولي للدولة ذات الصلة (الواليات
المتحدة) .ولما كانت البنية الثقافية أو ما نستطيع وصفو بالفكر االستراتيجي السائد بين
الدوائر المؤثرة على القرار األمريكي ىي بتبايناتها (المحكومة في اطار التوجو الرأسمالي)
عنصراً مؤثراً في التوجهات االستراتيجية ورؤى صانعي السياسة في الواليات المتحدة،
فبالتالي ليس من المستغرب تأثيرىا في إجمالي االستراتيجية/االستراتيجيات التي تنفذىا
اإلدارات المختلفة .بمعنى أنها تعكس مصالح مختلفة.
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من النقطتين أعاله ،نجد أنو ال يوجد راي محتم بخصوص االستراتيجية األمريكية
القادمة تجاه إيراف ،وأف ىذه االستراتيجية ستتغير طبقاً لما ستؤوؿ إليو األمور ،ولذلك
فاحتماالت المستقبل كلها واردة .فمن جهة أف المرحلة قد يشوبها التعاوف البناء وذلك لحل
الملفات االقليمية العالقة ،إذ أف أي حلوؿ بدوف إيراف لن يكوف لها معنى .ومن جهة ثانية فأف
احتماؿ عودة الصراع من جديد أمر وارد في ظل العودة المحتملة للجمهوريين للرئاسة
األمريكية ،وكذلك ما تشهده المنطقة من توتر سعودي إيراني وتهديدات إيرانية صريحة بمعاقبة
السعودية على اعمالها (االجرامية) ،وكذلك ما تشهده المنطقة من اصطفافات طائفية وفي ظل
مشاريع أمريكية لتقسيم المنطقة على أساس الطوائف واالعراؽ ،وىو مشروع سيستبعد إيراف
منو حالياً ،وسيشمل على المنطقة العربية وحسب.

وعليو ،أف مستقبل االستراتيجية األمريكية تجاه إيراف سيكوف ضمن المشهدين اآلتيين:
 -9مشهد التعاوف  :ولهذا المشهد مستدعياتو ،وىي:

أ -المصلحة المشتركة في الحفاظ على األمن اإلقليمي من خطر التنظيمات المتطرفة
وابرزىا تنظيم الدولة اإلسالمية ،ذلك أف مصلحة كل من الواليات المتحدة وإيراف
تقتضي التعاوف المشترؾ ،وىو التعاوف الذي الح واضحا في الملف األمني في العراؽ
ومحاربة التنظيم في مناطق مختلفة.

ب -إدارة الملف العراقي  :وىو ملف شائك وفيو تداخالت كثيرة ،والمصلحة المشتركة
اآلف بين الطرفين األمريكي واإليراني تقتضي التنسيق والتعاوف إلدارة ىذا الملف ،وىو
أمر ملحوظ منذ سنوات ،وال تستطيع الواليات المتحدة لوحدىا إدارة الملف دوف
التنسيق مع إيراف ،ذلك أف لألخيرة حلفاء كثرين في العراؽ لن يسمحوا بأف تكوف إيراف
في الخطوط الخلفية.
ت -التعامل بواقعية مع التوجو اإليراني نحو التحالف مع روسيا ،ضمن المحور الروسي
اإليراني السوري ،وىنا فأف الواليات المتحدة وبغية التعامل بواقعية مع التطورات
الدولية ،وحتى ال تجبر إيراف للتوجو نحو الروس أفقياً وعمودياً ،فأف المصلحة
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األمريكية تقتضي فك حلقات التحالف اإليراني الروسي ،بأف يسمح إليراف بهامش
حركة تتجو فيو نحو الغرب.
ث -الدور اإليراني المتصاعد ،إذ ادركت الواليات المتحدة أف سنوات طويلة من العقوبات
لم تسهم في تحقيق ما تريده من التأثير في التوجهات االيرانية ،بل على العكس ،ازداد
تأثير االذرع االيرانية فاعلية في المنطقة ،وتوسع نشاطها وتأثيرىا ،وبالنتيجة ،فأف
االستراتيجية األمريكية وبغية البحث عن النجاح ،ومن مبدأ التعاوف مع صاحبة الدور
االكبر ،فإنها تجد في إيراف الطرؼ الذي تتطلب المرحلة الحالية والقادمة التعاوف معو.
ج -شعور أمريكي مستمد من احداث  99ايلوؿ  3009وما بعدىا فحواه أف التطرؼ
الذي يهدد المصالح األمريكية منبعو االساس التطرؼ الموجود عند بعض العرب وليس
االيرانيين ،ذلك أف التوجو العقيدي إليراف ال يهدد الوجود األمريكي ،ولم تقم جماعات
إيرانية بضرب الواليات المتحدة في عقر دارىا ،وإنما الخالفات حوؿ االدوار
االقليمية.

إف العوامل السابقة تدفع باتجاه تبني االستراتيجية التعاونية تجاه إيراف ،وىو تعاوف
سيتركز على مجاالت التنسيق المشترؾ السيما السياسي ،والتنسيق االمني في ملفات محددة،
وكذلك التنسيق في الجوانب االقتصادية ومجاالت النفط والصناعة واالستثمارات ،وفضالً عن

ذلك كلو فأف موضوع البرنامج النووي اإليراني لم ينتو بالكامل وىو موضوع يتطلب استمرار
التنسيق المشترؾ.
 -3مشهد االستراتيجية الصراعية :ولهذا المشهد مستدعياتو أيضاً وىي:

أ -عدـ الثقة األمريكية بالنوايا االيرانية  :فبرغم كل استعدادات التعاوف التي أشرنا إليها في
الفقرة السابقة ،إال أف اصرار االيرانيين على لعب دور القوة االقليمية االكبر يؤدي
بالواليات المتحدة لعدـ الثقة بنوايا إيراف ،ومن يتبع تطور التعامل اإليراني بخصوص
برنامجها النووي يجعلنا ندرؾ أف إيراف دولة مراوغة في سبيل تحقيق اىدافها وىي ميزة

لها في السياسة الدولية ،االمر الذي يثير الشكوؾ دوماً حوؿ النوايا االيرانية.
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ب -القيمة الفعلية والتاريخية للعالقات (األمريكية الخليجية) و (األمريكية السعودية)،
فبالرغم من أف العالقات األمريكية السعودية تعيش مرحلة من التراجع والبرود إال أف
التتبع التاريخي لها يشعرنا بأىمية تلك العالقة واالحتمالية الكبيرة لعودتها لسابق
عهدىا ،فال يمكن االرتكاف لفكرة االنتهاء التدريجي بمرور الزمن .ولذلك فأف عودة
الدؼء لتلك العالقات سيكوف على حساب التوجو االستراتيجي األمريكي نحو إيراف.
ت -تغيير القيادة األمريكية :عند مجيء أوباما للسلطة ورث تركة ثقيلة من قبل إدارة سلفو
بوش اإلبن ،وفي سبيل تجاوز اثارىا إرتكن ىذا إلى الواقعية في التعامل ،ومن اشكاؿ
تلك الواقعية ،التعامل مع إيراف .ولكن ىذا المبدأ ،من الممكن أف يتغير في عهد
اإلدارة الجديدة للجمهوريين .إف التغيير الجديد سيغير اتجاه االستراتيجية األمريكية
تجاه إيراف نحو االستراتيجية الصراعية.
وبين ىذا االحتماؿ وذاؾ ،يبقى من المهم القوؿ ،أف اإلستراتيجية األمريكية نحو إيراف

قد تدخل ضمن المشهدين في وقت واحد ،فبينما تتجو لتبني االستراتيجية التعاونية في ملف
ما ،فإنها تتجو لتبني النهج االخر في التعامل مع ملفات اخرى ،وىذا المشهد قد يكوف االكثر
وروداً وصحة ،إذ أف التعامل بواقعية أمر تحتاجو االستراتيجية األمريكية القادمة وىو ناتج من
وضع الواليات المتحدة ذاتو المتراجع وأيضاً نابع من صعود القوى االخرى التي تشكل إيراف

معها طرفاً تعاونياً كبيراً ،ومن جانب أخر فأف الطموحات االيرانية في تبني دوراً إقليمياً فاعالً ال
تزاؿ تفعل فعلها وىو ما قد يدخل المنطقة في اتوف صراعات جديدة إذا لم يتم تقاسم المغانم

بشكل مرضي لألطراؼ جميعاً وىو ما سيولد توتر كبير في العالقات البينية.

تبقى إشارة أخرى ،الواليات المتحدة قوة متراجعة ،وإيراف قوة صاعدة ،وبين ىذه

وتلك ،ملفات عالقة كبيرة تحتاج إدارتها لعمل مضني وفق استراتيجيات فعالة ،تأخذ بعين
االعتبار العوامل التي أشرنا إليها ،وأيضاً الحراؾ الدولي واالقليمي ،ومن المهم أيضاً أف ال
يبقى العراؽ ساحة لتصفية الحسابات بين إيراف والواليات المتحدة ،ورقعة يلعب فوقها
الطرفاف لعبة الشطرنج االقليمية.
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اخلامتـــــــت

تمر العالقات األمريكية االيرانية بمرحلة من الهدوء بعد توقيع الطرفين لالتفاؽ النووي،
الذي أنهى أزمة البرنامج النووي ،وىي األزمة التي وترت العالقات بشكل كبير ،بعد أف
اعتبرت القضية تمس أمن الطرفين وىيبتهما االقليمية والدولية.
إف إيراف الحاضر قوة اقليمية ال يمكن تجاوزىا عند مناقشة أي قضية من قضايا الشرؽ
األوسط ،وقد عملت إيراف جاىدة على حصد ىذه المكانة االقليمية منذ انتهاء الحرب مع
العراؽ  ،9199وبدىاء سياسييها وظفت التطورات التي حصلت لصالحها فاستغلت الحرب
على االرىاب للتقرب من الواليات المتحدة والعالم الغربي وكذلك تخلصت من نظامين
سياسيين يكناف لها العداء وىما نظاـ طالباف والنظاـ العراقي.
وعليو ،إف استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية تجاه قوة اقليمية مثل إيراف البد أف
تنطلق من حسابات طويلة األمد مبنية على الربح الممكن وتجنب الخسائر المحتملة ،وما

التوصل لالتفاؽ النووي إال خطوة في ىذا الطريق.

إف دؼء العالقات األمريكية اإليرانية ،وما ستكوف علية نوعية االستراتيجية األمريكية
القادمة تجاه إيراف لها تأثيراتها على المنطقة ،ذلك بحكم الفواعل الذين يرتبطوف بإيراف في
المنطقة العربية ،وبحكم االمتداد اإليراني ،وبحكم التطورات الحاصلة ،إذ ربحت إيراف لحد
األف من كل التطورات ،فالسعودية جلست مع الحوثيين للتفاوض ولم تنجح عاصفة الحزـ في
انهاء تأثيرىم ،كما أف السعودية وتركيا وىما المنافساف الشديداف إليراف على تزعم المنطقة
فشال في إنهاء وجود النظاـ السوري الحليف لألخيرة ،مما يعني أف الواليات المتحدة
األمريكية ستحدد نوعية استراتيجيتها وفقاً لما يمكن أف نتائج التحرؾ ،فأي تحرؾ عدواني
ضد إيراف برأينا لن يخدـ العراؽ إال إذا كانت نتائجو محسومة وسريعة ،ولن يخدـ المنطقة إذا
بقيت الظروؼ الحالية كما ىي.
إف الواليات المتحدة تهيء المنطقة العربية لوضع جديد ،مليء بالتوترات ،حيث

استنزاؼ رؤوس االمواؿ العربية ،وإعادة رسم خارطة المنطقة من جديد ،لكن بنفس الوقت
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اعتقد أف إيراف حاضراً ستكوف مستثناة من ىذا المخطط ،رغم أف فوز ترامب من الممكن أف

يؤدي لتوترات في العالقات البينية ،ومن اساليب التوجو األمريكي نحو إيراف التوجو نحو

االقليات كما توجهت نحو االقليات العربية ،وتغازلها بحقوؽ االنساف وحق تقرير المصير،
لكن ىذا يحتاج وقتاً طويالً ،فاالستراتيجية األمريكية في المستقبل القريب ستركز على توزيع
االرباح بينها وبين القوى لمهمة وعلى رأسها إيراف.
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مختارات إيرانية ،العدد ، 1نيساف  ،3009الرابط االلكتروني www . albainah . net :
( )39س  .غ لوزيانين  ،عودة روسيا إلى الشرؽ الكبير ،ترجمة ىاشم حمادي ،دار المدى للثقافة
والنشر ،بيروت ،ط ،3093 ،9ص .922
( )33مروة وحيدة  ،البرنامج النووي اإليراني بعد محطة بوشهر  ،ملف االىراـ االستراتيجي  ،تشرين
األوؿ  ،3090القاىرة  ،انظر الموقع :
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362602
( )32احمد نوري النعيمي ،مشروع البرنامج النووي اإليراني  ..مجلة العلوـ السياسية ،كلية العلوـ
السياسية ،جامعة بغداد ،العدد ، 3099 ،43ص .29
( )34د .بشير زين العابدين ،مصدر سبق ذكره.
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( )32أف ىناؾ العديد من االنتقادات تم توجيهها إلى الحكومة اإليرانية ،ومنها اعتبار االتفاؽ األخير
يحرـ إيراف من برنامجها النووي السلمي فيما يمكن إلسرائيل استخداـ القنبلة النووية ،ويفقد إيراف
زماـ المبادرة في المفاوضات ،في إشارة إلي أف الغرب نجح في فرض خيارات ضيقة أماـ المفاوض
اإليراني بشكل أفقده حرية الحركة وىامش المناورة الذي كاف من الممكن أف يؤدي إلي نتائج أكثر
إيجابية ،كما قلل خصوـ الرئيس روحاني من تأثيرات االتفاؽ النووي الجديد علي االقتصاد اإليراني،
خصوصاً أف إجمالي ما سيعود علي إيراف من عوائد مالية ال يتعدى  9مليار دوالر ،في ظل اإلبقاء
علي مستويات تصدير النفط الحالية التي تمثل حوالي  %20مقارنة بعاـ  ،3099وعدـ اإلفراج عن

جزء كبير من األمواؿ المجمدة .كما أف المحافظين األصوليين كانوا ينتظروف إخفاؽ رىاف الرئيس
روحاني على التوصل إلى اتفاؽ مع الغرب حوؿ الملف النووي ،من أجل فرض مزيد من الضغوط
عليو ،لمنعو من فتح عدد من الملفات السياسية المهمة ،علي رأسها رفع اإلقامة الجبرية عن كل من
موسوي وكروبي ،وتوسيع ىامش الحريات السياسية ،وإجراء مصالحة وطنية بإعادة بعض القوي التي
كانت منتمية للتيار اإلصالحي وما زالت تؤمن بنظاـ الجمهورية اإلسالمية وبوالية الفقيو إلي داخل
النظاـ مرة أخري ،وىو ما يقابل برفض حاسم من جانب المحافظين األصوليين ،الذين يتخوفوف من
أف يؤدي ذلك إلي تكريس االختالؿ القائم في توازنات القوي ،الذي أنتجو فوز الرئيس روحاني
باكتساح ومن الجولة األولي في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في  94يونيو  ،3092عالوة علي
أف ثمة مؤسسات أخري ،علي غرار الحرس الثوري ،ربما تسعي إلي عرقلة جهود روحاني لتنفيذ
برنامجو السياسي ،والتي ربما تتزايد بعد توقيع االتفاؽ النووي ،خاصة نتيجة لما يفرضو االتفاؽ
النووي من تداعيات سلبية على مصالح الحرس علي الصعيد االقتصادي تحديداً ،خصوصاً أف أي
تسوية شاملة للملف النووي سوؼ تؤدي إلى فتح إيراف أماـ االستثمارات األجنبية ،وبالتالي حرماف
الحرس من المكاسب التي حققها على الصعيد االقتصادي بسبب العقوبات التي فرضت علي إيراف،
والتي قلصت بشكل كبير من حجم ىذه االستثمارات ،ما دفع الشركات التابعة للحرس إلى الحلوؿ
مكانها.
( )32محمد عز العرب ،المركز القومي لدراسات الشرؽ األوسط حلقة نقاشية حوؿ "االتفاؽ النووي
اإليراني وتداعياتو االستراتيجية " ،وذلك يوـ الثالثاء الموافق  ،3092/93/2القاىرة
Ncmes.org/ar/events/169
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( )39المركز القومي لدراسات الشرؽ األوسط حلقة نقاشية حوؿ "االتفاؽ النووي اإليراني وتداعياتو
االستراتيجية ،مصدر سبق ذكره.

(28) Samuel P.Huntington, “The Erosion of American National
Interests”, Foreign Affairs, Washinton, Sep.Oct 1997, pp 33-45.
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Abstract
Since the declaration of the Islamic Revolution in Iran in 1979,
Iran consider the United States as a Great Satan. Therefore, the
general status of the relations between both parties was overwhelmed
by hostility and mutual mistrust. A status had been lasted entirely till
1991, and partly till 2003. As the US occupation of Iraq was as a sign
of unprecedented cooperation between the United States and Iran.
However, American strategy towards Iran remained cautious,
especially with the outbreak of the Iranian nuclear program crisis
that emerged after finding out that Iran's building for two nuclear
facilities which have not been authorized by the International Atomic
Energy Agency. As the crisis lasted until reaching to the famous
agreement of 2015 between both parties.
The research will discuss the development in US strategy
toward Iran, and its relationship with the regional area, the prospects
for the future, would the Iranian - American rapprochement have
negative or positive consequences? How would it be reflected on the
American projects in the region? Would Iran be included or not?
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