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القوى الدولية ،وبذلك تكون طهران قد حققت
ً
قوة إقليمية يف منطقة الرشق األوسط؛ واستطاعت أن تكسب رشعية دولية ُح ِر َمت منها
منذ ثورهتا يف سنة 1979م .ومن الواضح أن مسار إعادة إدماج طهران مل يتحكم فيه
حتسن العالقات األمريكية اإليرانية فقط؛ بل تداخلت عوامل متعددة ،ومعقدة يف إنتاجه
وحتقيقه .حتاول هذه الدراسة الدفاع عن أطروحة مركزية تعدّ الرصاع اجليوسيايس بني
ورسع هذه العودة.
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حتاول هذه الدراسة الدفاع عن أطروحة تعتمد املؤرشات االقتصادية والسياسية إلثبات أن
عودة إيران إىل املنظومة الدولية هي حاجة للقوى الكربى التي تبحث عن قوة إقليمية رشيكة
و"قائدة" للرشق األوسط اجلديد .واألطروحات تفرتض أن حتولاً ما حدث يف الرؤية الدولية
ملا متثله اجلمهورية اإلسالمية يف السياقني اإلقليمي والدويل؛ ومن َث ّم ختتلف هذه الدراسة عن
خاصا باملسألة النووية؛ ألن األطروحة وفرضيتها
تقنيا ًّ
مثيالهتا التي تعدّ االتفاق النووي اتفا ًقا ًّ
املركزية تعدّ انه رؤية إستراتيجية جديدة ،ختص الرصاع اجليوسرتاتيجي الدويل ،املرتبط بآسيا
والقوقاز والرشق األوسط.

ولذلك سيس�عى الباحث إلثبات فرضية بحثه ،معتمدً ا التقس�يم الثنائي يف فقرتني :األوىل
رئيس�ا
تتن�اول العودة االقتصادي�ة إليران ،والثانية ،تركز عىل ما هو جيوس�يايس لكونه حمد ًدا ً
وعاملاً
إضافيا لتكريس تعاظم قوة طهران اإلقليمية .وتلخص املادة اخلامسة من االتفاق بني
ًّ
اجلمهورية اإلسلامية اإليرانية والدول الس�ت 1ما يمكن تس�ميته "ميالد اجلمهورية اإليرانية
الثانية" ،حيث تنص عىل أنه "س�وف ينتج عن اخلطة رفع ش�امل جلميع عقوبات جملس األمن
ال�دويل ،وكذل�ك العقوبات متع�ددة األط�راف ،والعقوبات الوطني�ة املتعلق�ة بربنامج إيران
الن�ووي ،ومن ضمنها خط�وات حلرية الوص�ول إىل مناطق التج�ارة والتكنولوجيا واألموال
والطاقة" .2وعليه يمكن القول إن هذه السياس�ة الدولية اجلديدة ،ترمجة عملية لسياسة العودة
إىل الصفر ،بحسب ما يرى الربوفيسور ستيفني كينزر.
وي�أيت ه�ذا كذل�ك ،يف زمن ع�اش فيه الرشق األوس�ط م�ا أطلق علي�ه "إي�ران الضعيفة
واجلمهورية اإلسلامية التي تتقوى"3؛ ألن طبيع�ة الرصاعات الدولية التي خاضتها إيران مع
دوليا ،من
األطراف الدولية الكربى وبخاصة أمريكا وبريطانيا ،وفرنسا ،انتهت بحصار إيران ًّ
إقليميا ،والظهور بمظهر
واجتامعيا عن التوس�ع
دون أن يعجزها هذا الوضع اخلانق اقتصاد ًّيا
ًّ
ًّ
القوة اإلقليمية الكربى يف الرشق األوس�ط ،التي هتدد األمن اخلليجي؛ إذ مل تستطع العقوبات
الدولي�ة من�ع إي�ران م�ن بناء نفوذ ق�وي ه�و األول من نوعه م�ن حيث رسعة مت�دده ،وتأثريه
يف اس�تقرار املنطقة ،واخلليج ،وآس�يا الوس�طى ،والقوق�از .وهو ما يتواف�ق واخلطة العرشينية
وتقنيا
اإليرانية ،التي هتدف إىل جعل اجلمهورية بلدً ا متقد ًما وحائزً ا عىل الرتبة األوىل اقتصاد ًّيا
ًّ
وعلميا يف منطقة غرب آسيا ،مع دور مؤثر للغاية يف العالقات الدولية.
ًّ

العودة االقتصادية والشراكات الجديدة

على املس�توى االقتصادي ق�درت ع�دة دراس�ات أن حجم االس�تثامرات والعق�ود التي
س�توقعها إي�ران بعد االتفاق النووي ،س�تصل إىل ح�وايل  300ملي�ار دوالر ،وأن الرشكات
األملاني�ة والفرنس�ية واألمريكي�ة ،تنظر إىل هذا الس�وق بلهف ،وتنافس ش�ديد .وحتتاج إيران
املنتج�ة للنف�ط إىل اس�تثامرات أجنبي�ة ترتاوح بين  30و 50ملي�ار دوالر س�نو ًّيا لرفع نموها
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االقتصادي إىل %8؛ ومن ثم التخفيف من وطأة الوضع االجتامعي الصعب الذي يعيشه البلد
منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقد عملت اجلمهورية اإلسلامية عىل ترسيع رفع آثار العقوبات االقتصادية بعد االتفاق
الن�ووي؛ وق�اد الرئي�س روح�اين جولة أوربي�ة ،ركزت عىل جل�ب االس�تثامرات إىل الداخل
اإليراين ،وإعادة تصدير الغاز والنفط إىل القارة العجوز .ويبدو أن طهران اس�تطاعت كس�ب
ود بعض رشكات النفط العاملية مثل توتال ،التي كانت آخر رشكة انس�حبت بفعل العقوبات،
عين�ت ممثلاً هلا بطه�ران منذ
وأول رشك�ة تع�ود إىل العم�ل يف اجلمهوري�ة اإلسلامية ،حيث ّ
 ،42012وبدأت عملها يف  ،2015ومن غري املستبعد أن تنضم إليها رشكات عاملية مثل شال،
وغريها.

فطه�ران حتاول إنعاش وضعيتها التي تراجعت من رابع قوة اقتصادية يف الرشق األوس�ط
س�نة 2005م إىل الرتبة التاسعة سنة 2009م ،لتواصل تراجعها مع اشتداد العقوبات الدولية
عليها س�نة  2014إىل الرتبة  .14لذلك ترسع إيران يف خطواهتا مع رشكائها الدوليني للعودة
بق�وة إىل املسرح الدويل؛ ومن ذلك االتف�اق املبدئي الذي توصلت إليه إيران وروس�يا لزيادة
حاليا إىل  10مليارات دوالر سنو ًّيا.
التبادل التجاري بني الدولتني من  1.6مليار دوالر ًّ
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ورغم عرقلة هتاوي أس�عار النف�ط التعايف الرسيع للجمهورية اإلسلامية ،إال أن االتفاق
الن�ووي يعي�د إدماجه�ا يف املنظومة الدولي�ة ،من خالل رف�ع العقوبات الت�ي فرضتها عليها؛
دوليا .واألهم من ذلك عودة إيران إىل
وستستعيد حوايل  100مليار دوالر من أمواهلا املجمدة ًّ
مهمة لالقتصاد اإليراين من حيث التمويل والتعامل
النظام البنكي العاملي ،وهو ما يعني ُف ً
رصا ّ
مع األس�واق العاملية .وكل هذه املكاس�ب جع�ل من املعارضني ملضم�ون االتفاق يف الداخل
أقلية غري مؤثرة بعد الدعم الذي تلقاه فريق روحاين من الويل الفقيه خامنئي.

إن نص االتفاق س�يدخل إيران إىل األس�واق العاملية بصفتها دول�ة منتجة للمواد النووية،
وبخاص�ة اليوراني�وم املخص�ب واملي�اه الثقيل�ة ،وهو م�ا س�يجعل اجلمهورية دول�ة مصدرة
للطاقة الكهربائية .وهذا يعني إلغاء احلظر والقيود التي ُف ِرضت منذ  35س�نة؛ والتي كرس�تها
العقوبات الدولية ،يف جمايل التصدير واالس�ترياد -التي تعود يف أساس�ها إىل تاريخ قيام الثورة
دولية بعد أن كان ُي ّ
نظر
س�نة 1979م ،كام أن النظام الس�يايس أصبح ألول مرة نظا ًما له رشعية ّ
إليه عىل أنه نظام مارق .وهذا التحول النوعي يفرس حدة النقاش والرصاع الداخيل األمريكي
الذي استعمل فيه أوباما الدعاية اإلعالمية ،والسلطة القانونية لتجاوز منافسيه املعارضني هلذا
التحول اإلسرتاتيجي يف الرشق األوسط.

املصدر :مركز اجلزيرة للدراسات

وهذا يعني كذلك عودة الغاز والنفط وصناعة الس�يارات والس�جاد وكثري من املنتوجات
اإليراني�ة إىل األس�واق العاملي�ة .كام أن إلغ�اء القيود البنكي�ة واخلاصة بالتأمينات سيس�هم يف
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أساسا
السوق املايل الداخيل اإليراين ،ويرجعه إىل املنافسة احلقيقية مع دول اخلليج التي تعتمد
ً
عىل النفط.

ويف الس�ياق ال�دويلَ ،تع�دّ فرنس�ا نفس�ها أهن�ا تش�ارك طه�ران نف�س الثقاف�ة الصناعي�ة
والتكنولوجي�ا ،ويوض�ح ذلك قدم وجود الشركات الفرنس�ية يف األرايض اإليرانية .كام تعدّ
باري�س نفس�ها الدول�ة األوربي�ة األوىل التي عانت ف�رض العقوبات الدولية على اجلمهورية
اإلسلامية ،حي�ث هتاوى التب�ادل التجاري بني البلدي�ن من 7;3ملي�ار إىل  550مليون يورو
5
فقط.

ومن أجل جتاوز هذه الوضعية عملت فرنسا يف استقباهلا لروحاين بداية  2016عىل إعطاء
سياس�يا .فقد اس�تُ قبِل الرئيس اإليراين من طرف رؤساء 250
طابعا اقتصاد ًّيا أكثر منه
الزيارة ً
ًّ
من الرشكات الفرنس�ية األكثر ش�هرة ،معربين عن فخرهم وتش�جيعهم "للمش�اركة يف عودة
إيران إىل الس�احة االقتصادية الدولية ...وأن الرشكات الفرنسية تأمل العثور عىل املكان الذي
6
مهمة يف
تتب�وأ مكانة ّ
كان هل�ا يف ه�ذا البلد عىل الرغم من املنافس�ة الصينية واألمريكية"  .وأن ّ
أوربيا بني كل من إيطاليا وأملانيا ،عىل األسواق اإليرانية.
إطار التنافس املحموم الذي انطلق
ًّ

يوميا ،هبدف الوصول إىل
وق�د زاد بالفع�ل إنتاج إيران م�ن النفط عىل  400 000برمي�ل ًّ
 500،000برمي�ل على املدى القصري ،وإىل إنتاج إضايف من 1مليون برميل بحلول هناية عام
 .2016الذي يبدو يف األفق أن تس�تعيد إيران حصتها التي كانت قبل رفع العقوبات الغربية
وتقدّ ر بحوايل  3.8مليون برميل؛ غري أن هذه العودة لن تكون سهلة لسببني عىل األقل :األول
يتعل�ق بتح�ول النفط نفس�ه إىل آلية حربية يف العالق�ات الدولية املعارصة ،والس�بب الثاين هو
ضع�ف منظمة أوب�ك التي جتمع الدول املص�درة للنفط ،إذ مل تعد ال�دول املكونة للمجموعة
تتجاوز ثلث املنتجني للنفط.
وتسعى إيران إىل هنج سياسة جديدة تتعلق باالستثامر يف جمال النفط ،علماً أهنا يف حاجة إىل
نحو  150مليار دوالر من االس�تثامرات يف هذا املجال ،وقد تس�تغرق أربع أو مخس س�نوات
بحس�ب تقديرات إيني اإليطالية .ويف هذا الصدد ،أك�د ركن الدين جوادي نائب وزير النفط
اإليراين لوسائل اإلعالم أن "العقود اجلديدة ستكون جاهزة يف يونيو أو يوليو  ،2016ونأمل
بطرح عطاءات يف يوليو ...نحن نرحب باملستثمرين من الدول كافة".

تواصليا ،يف نوفمرب ترشين الث�اين مع كربيات
وكان�ت احلكومة اإليراني�ة قد نظمت لق�اء
ًّ
الشركات العاملية يف هذا املجال ،لالطالع على عقد النفط اإليراين اجلديد ،حرضه نحو 135
رشكة من أمهها يب.يب ،وتوتال ،وإيني اإليطالية ،وريبس�ول اإلس�بانية .وتأيت هذه املحاوالت
بالتوازي مع جهود اجلمهورية لتحسني إنتاجها ورفعه ،رغم ما تعانيه السوق العاملية من ختمة
يف هذا املجال .وهو ما أشار إليه موقع وزارة النفط اإليرانية عىل اإلنرتنت (شانا) ،حني أكد أن
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يوميا .ويتوقع وصول طهران إنتاجها
إنتاج النفط اإليراين وصل بالفعل إىل  3.7مليون برميل ًّ
إىل ما عليه قبل العقوبات يف أواخر شهر يونيو حزيران 2016م.

ويف إطار هذا التنافس الدويل ،رجعت الرشكة الروسية "لوك أويل" إىل التنقيب عن النفط
إليران ،بموجب عقد قيمته نحو  6ماليني دوالر للتنقيب عن النفط والغاز يف منطقتي دشت
عبادان يف خوزستان ويف شامل اخلليج ،ومن املنتظر أن تربم حكومة روحاين مزيدً ا من العقود،
تتبوأ الرتبة الرابعة من حيث أكرب احتياطي
ملا متثله إيران من س�وق كبري وموارد طاقية ،حيث ّ
نفط�ي  ،وث�اين أكبر احتياطي عاملي من الغ�از الطبيعي ،وهو ما جيع�ل اجلمهورية حمط تنافس
يوميا ،يف
لالستثامرات الدولية بسوق استهالكية داخلية تبلغ حوايل  70مليون لرت من البنزين ًّ
الوقت الذي تنتج املصايف احلالية  40مليون برميل فقط.

وهذا ما يفرس تسارع تسابق الرشكات األجنبية وتواصلها مع نظرياهتا احلكومية واخلاصة
اإليراني�ة العاملة يف النفط والغ�از" .وتقول مصادر قريبة من الشركات التي أجرت حمادثات
يف إي�ران :إن قيم�ة تل�ك املرشوعات ال تق�ل عن  100ملي�ار دوالر" .7كما زار العديد من
رؤس�اء الرشكات العاملية املنش�آت النفطية اإليرانية ،إلبرام عقود ختص إصالح قطاع التكرير
والبرتوكياموي�ات املتق�ادم يف إي�ران ...كما تعت�زم رشكات أخ�رى الع�ودة إىل العمل يف جمال
اخلدم�ات النفطية ،وبن�اء املص�ايف الت�ي كانت تق�وم ب�ه يف اجلمهورية قبل ف�رض العقوبات؛
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ويتعلق األمر برشكات تكنيب وأكس�ينز الفرنس�يتني ،وفوريل بارس�ونز النمساوية ،وسينوبك
للهندسة الصينية ،ودايلم الكورية اجلنوبية.
وق�د عبرت وفود كل من أملانيا والياب�ان واهلند عن رغبتها وجاهزيته�ا لتوقيع العقود مع
اجلانب اإليراين يف هذا املجال .وهذا يعزز فرص نجاح السياس�ة اإليرانية املتوس�طة املدى يف
مهمة؛ حيث تعتزم الدولة اس�تثامر  80مليار دوالر يف
ه�ذا القط�اع الذي خصصت له م�وارد ّ
عرش السنوات القادمة ،بقصد تطوير قطاع البرتوكيامويات وجتويده ،وتوسيعه.

ويف إطار هذه السياس�ة اإليرانية اجلديدة تعتزم الدولة كذلك توسيع وجتديد بنيتها التحتية
الت�ي ترضرت بس�بب التق�ادم واحلصار ال�دويل ،وعرضت على الرشكات العاملي�ة العمل يف
ه�ذا املجال .وذهب فولفغانغ بوش�له الرئي�س التنفيذي لرشكة لينده األملاني�ة للغاز واألعامل
اهلندس�ية بعد زيارته األخرية لطهران مع وفد أملاين برئاس�ة وزير الشؤون االقتصادية ،سيغامر
غابريي�ل -إىل أنه "توجد ً
أيضا فرص عظيمة فيام يتعلق بتطوير حمطات الس�تخالص ومعاجلة
املواد اخلام ،وبقطاع البنية التحتية" .8ويبدو أن هذا املجال بدوره موضوع منافسة دولية ،ففي
ه�ذا اإلطار أبدت روس�يا اس�تعدادها ملنح إيران ًّ
ائتامنيا بقيم�ة  5مليارات دوالر لتمويل
خطا
ًّ
مرشوعات جديدة يف البنية التحتية ،كام عربت عن اس�تعداد الرشكات الروس�ية لالس�تثامر يف
هذا القطاع احليوي.

وتعت�زم طه�ران ضخ خمزون نفطي يقدر ب�ـ( )38مليون برميل ،إضاف�ة إىل مليوين برميل
يوميا ،يضاف إىل كل هذا مليون برميل آخر تستعد إيران لضخه يف سوق النفط العاملي -وهذا
ًّ
ً
منخفضا يف أدنى مستوياته منذ  10سنوات إلغراق السوق .وقد
سيس�هم يف بقاء س�عر النفط
ضم
حاول�ت قم�ة الدوحة التي انعقدت يف  16فرباير 2016م جتاوز هذه اإلش�كالية باجتامع ّ
وزراء النفط :السعودي والرويس والقطري والفنزوييلُ ،ط ِرحت فيها رضورة خفض اإلنتاج؛
إال أهن�ا أخفقت بس�بب تض�ارب املصالح بني الق�وى املنتجة ،فقد أعلن وزي�ر النفط اإليراين
بيجن زنغنه أن بالده ال تنوي خفض اإلنتاج ،وأهنا "مستعدة للنقاش" مع أعضاء "أوبك" ،كام
عرب مس�ؤول إيراين أن بالده "لن حتدّ من إنتاجها النفطي ،بل س�تواصل زيادته إىل أن يصل إىل
9
املس�توى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات الدولية عىل طهران بس�بب برناجمها النووي".
فرصا أكرب لتوس�يع صادراهتا ،وخلق رشاكات م�ع القوى العظمى ،مثل
وه�ذا يتي�ح لطهران ً
الصني ،والدول األوربية ،إضافة إىل اهلند 10وغريها.
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صادرات النفط اإليرانية قبل العقوبات وبعدها

يبدو أن السياس�ة اجلديدة لطهران تأخذ بعني االعتبار تش�ابكات السياس�ة واالقتصاد يف
الرصاع�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة ،وارتباط ذلك بح�رب الطاقة التي الت�زال تفاعالهتا جارية
حالي�ا .ولذل�ك ترسع طه�ران من وتيرة اس�تعداداهتا اخلاصة بإصلاح هذا القط�اع وإعادة
ًّ
هيكلت�ه ،وربطه بش�بكة من املنش�آت واملوانئ؛ كام هو الش�أن بمجمع عس�لوية وحقل بارس
الواق�ع يف اخللي�ج الع�ريب .وبارس اجلنويب هو أكبر حقل غاز يف الع�امل ،بتضم ّنه ما يقرب من
 1300تريلي�ون ق�دم مكعب م�ن االحتياطات 11 .وهو م�ا يفرس تنافس الشركات األوربية
واألمريكية عىل هذا الس�وق الواعد ،وس�هر الس�لطة السياس�ية اإليرانية بقي�ادة روحاين عىل
جتاوز الصعوبات البريوقراطية والقانونية جلذب االستثامرات األجنبية.

وهذا الوضع سيش�جع طهران عىل امليض قد ًما يف خطتها ،ألن تكون ثاين أكرب منتج للنفط
يف العامل س�نة  ،2018علًم�اً أن احلرب النفطية الدولية تزيد من ق�وة طهران يف أوبك ،ومن َث ّم
الزي�ادة يف املتاعب االقتصادية التي س�تواجهها يب��دو أن السياس��ة الجدي��دة
دول اخللي�ج .ومن جه�ة أخرى م�ن املنتظر أن لطه��ران تأخ��ذ بعي��ن االعتب��ار
تزاوج طه�ران بني االقتصاد والقوة العس�كرية تش��ابكات السياس��ة واالقتصاد
ً
تطبي ًق�ا خلط�ة إي�ران ،12 2025
وإدراكا منه�ا في الصراعات اإلقليمية والدولية،
لق�درة الس�وق اإليرانية التي تعدّ من األس�واق وارتب��اط ذلك بح��رب الطاقة التي
عاملي�ا ،والت�ي تبل�غ قيمتها ما التزال تفاعالتها جارية حاليّاً
الناش�ئة الكبرى ًّ
يقارب تريليون دوالر.
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ويمك�ن أخ�ذ التط�ورات االقتصادي�ة الداخلي�ة األخرية حمم�ل اجلد للتدليل عىل حتس�ن
الوض�ع اإليراين؛ فخالل الفرتة القصرية التي س�بقت االتفاق الن�ووي نجح الرئيس روحاين
يف حتسني اجلانب االقتصادي بخفض "معدل التضخم من  %40إىل  ،%17وواصل انخفاضه
إىل  %15.6ث�م إىل  %14.2بحس�ب آخر تقري�ر للبنك املركزي
كثيرا م�ن اخلبراء يعتق�دون أن العقوبات منذ أوائل سنة  2003اقترحت
اإلي�راين" .13إال أن ً
مس�ؤولة فق�ط بنس�بة  %20ع�ن األزم�ة البنيوي�ة لالقتص�اد ،إيران عبر الس��فير السويسري
وه�ذا يعني أن جتاوز مش�كلة البطالة التي تص�ل إىل نحو  %14لديها عل��ى الواليات المتحدة
يتطل�ب حوايل  %8كمعدل للنمو االقتصادي ،وهو ما ال يمكن خطة ه��ي األولى م��ن نوعها؛
نظرا ملا خلفته العقوبات ،تضمن��ت إج��راء محادث��ات
حدوث�ه عىل األمد القصري عىل األقلً ،
ش��املة ،وروزنام��ة مح��ددة،
واستحكام األزمة ،وتراجع الصناعة والتجارة اإليرانية.

ورغ�م ذل�ك ،يس�ود اعتق�اد مف�اده أن االقتص�اد اإلي�راين وطالب��ت بتوق��ف المس��لك
ال حيت�اج إىل وق�ت طوي�ل ليسترجع قوته ،ويس�تدل عىل ذلك العدائ��ي األمريك��ي ،وبرف��ع
بالتن�وع واإلمكاني�ات املتوف�رة .فاالقتصاد يتوزع بنس�بة  %50العقوبات االقتصادية

للخدمات ،و %41للصناعة و %9للزراعة .وال يش�كل القطاع
النفطي والغاز إال مخس الناتج املحيل.

إعادة تفعيل الجيوسياسة والتشبيك مع الشركاء الدوليين

رسا مع املنظومة الغربية نحو  12س�نة حول ملفها النووي
مل تك�ن طه�ران وهي تتفاوض ًّ
بعيدة عن التحوالت اإلقليمية يف الرشق األوس�ط؛ بل كانت فاعلاً
رئيس�ا فيها ،وبخاصة بعد
ً
التدخل األمريكي يف العراق سنة  .2003وبسبب هذا الغزو متكنت طهران من العودة لعمقها
سياس�يا وعسكر ًّيا يف العراق ولبنان وس�وريا واليمن؛ واستطاع احلرس
الطائفي ،واس�تثمرته
ًّ
دورا حمور ًّي�ا يف إنت�اج وترصي�ف القرار الس�يايس اخلارج�ي اإليراين ،عرب
الث�وري أن ي�ؤ ّدي ً
ترس�يخ دور املليشيات املسلحة يف جغرافية سياسية واس�عة ،تضم املكون الشيعي يف تركيبتها
السكانية.

منذ أوائل س�نة  2003اقرتحت إيران عرب الس�فري السويرسي لدهيا عىل الواليات املتحدة
خط�ة ه�ي األوىل من نوعه�ا؛ تضمنت إج�راء حمادث�ات ش�املة ،وروزنامة حم�ددة ،وطالبت
املس بحق طهران
بتوق�ف املس�لك العدائي األمريكي ،وبرف�ع العقوبات االقتصادية ،وع�دم ّ
يف الوصول إىل التكنولوجيا الذرية الس�لمية ،مع االعرتاف بمصاحلها األمنية املرشوعة .وفيام
خي�ص املطال�ب األمريكية ،فقد عّب�رّ ت طهران ع�ن اس�تعدادها للتجاوب معه�ا ،وتضمنت
الرس�الة ،إخضاع الربنامج النووي اإليراين للش�فافية التامة ،وإهن�اء الدعم املادي للجامعات
املسلحة يف الرشق األوسط،
والسيام حزب اهلل اللبناين ،ومحاس ،واجلهاد اإلسالمي.14
ّ
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ويف الوق�ت ال�ذي رفضت إدارة ب�وش االبن هذا العرض اإليراين ،ح�دث تغري يف وجهة
النظر األمريكية ،حيث عمدت نفس اإلدارة عىل إجراء حمادثات رسية مع الس�لطة السياس�ية
يف اجلمهورية بقيادة أمحدي نجاد الذي يوصف بأنه متشدد .15وشكل وصول أوباما إىل البيت
األبي�ض حتولاً
إستراتيجيا يف رؤية أمريكا للجمهورية اإلسلامية؛ حيث انتق�ل التعامل من
ًّ
رضورة القض�اء على نظام اخلميني ،إىل حتقيق تس�وية معه ،بل حتول األمر مع تبادل الرس�ائل
الرسية بني الويل الفقيه وأوباما ،إىل ازدياد التعاون امليداين األمني والعسكري بالعراق ،وصولاً
إىل دفاع أمريكا عن إدماج إيران من جديد يف املنظومة الدولية برفع العقوبات عنها ،وس�حبها
من قائمة دول الرش ،وهناية سياسة عزل اجلمهورية.
صاغ�ت إدارة أوبام�ا مقاربتها اجلديدة جت�اه طهران ضمن رؤيتها ملكانة الرشق األوس�ط
وآسيا الوسطى يف األمن القومي واملصالح اإلسرتاتيجية األمريكية .ومن َث ّم جتاوزت واشنطن
سياس�تها القديم�ة ،التي أملتها الظروف الدولية القديم�ة ،وبدأت يف البحث عن رشكاء جدد
إستراتيجيا
خيتلفون عن الرشكاء التقليديني .وعملت واش�نطن أمام َت ُّبو ِؤ آس�يا املرتبة األوىل
ًّ
بالنس�بة ألمريكا ،وتصاع�د الصني اقتصاد ًّيا ،وت�وازي ذلك مع األطامع الروس�ية املتزايدة يف
دوليا ،وخلق تفاهم جديد
الرشق األوسط ،والبحر األبيض املتوسط -عىل إعادة إدماج إيران ًّ
مع إيران لتحقيق أهداف ختدم ما هو جيوسرتاتيجي وأمني واقتصادي.
وقد خلصها الربوفيسور ستيفن كينزر ،يف عرشة أهداف ،منها:

 يمكن لطهران اإلس�هام يف حتقيق سلام طوي�ل األمد يف العراق ،فهي ع�دوة للقاعدة،صاغ��ت إدارة أوبام��ا مقاربته��ا الجدي��دة وتس�عى للقض�اء عليه�ا (نف�س املوق�ف الي�وم
تجاه طهران ضمن رؤيتها لمكانة الشرق بخصوص "داعش")

األوسط وآسيا الوسطى في األمن القومي
والمصالح اإلستراتيجية األمريكية .ومن
ثَمّ تجاوزت واشنطن سياستها القديمة،
ق�د تتوق�ف طه�ران املس�تقرة ع�ن هتدي�دالت��ي أملتها الظ��روف الدولي��ة القديمة ،إرسائيل ،وس�تكبح ح�زب اهلل ومح�اس وغريمها،
وب��دأت ف��ي البح��ث ع��ن ش��ركاء ج��دد وبخاص�ة م�ع تش�بيك العالق�ات بين واش�نطن
يختلفون عن الشركاء التقليديين
وطهران.
إلي�ران ق�درة كبيرة على بس�ط االس�تقراربأفغانستان.

"ستصبح إليران دوافع أقل يف دعوة القوة الروسية إىل الرشق األوسط ،وهو أمر تسعىالواليات املتحدة عن حق إىل تفاديه"

إليران إمكانيات وخمزون ضخم من النفط والغاز ،والرشكات األمريكية مستعدة للعمليف هذا القطاع؛ وما مل تقم أمريكا باالستثامر فيه ،فإن روسيا والصني ستقومان بذلك ،وهو "ما
يعزز بالتايل من رتبتهام اإلسرتاتيجية يف املنطقة".16
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ي�رى ماي�كل دوران الباح�ث يف "معه�د هدس�ون"
أن الرئي�س "أوبام�ا مفك�ر إستراتيجي؛ وق�د ارتك�ز
ج�زء كبري من عملي�ة تفكريه اخلاصة بالرشق األوس�ط
على تقييمني :أن املنطقة ليس�ت ذات أمهية إستراتيجية
حيوي�ة للوالي�ات املتحدة ،وأن أمن إرسائيل ال يش�كل
مصدر قلق بالغ األمهية بالنسبة لواشنطن .ويف حني سعى
الرؤساء السابقون إىل تعزيز وضع احللفاء يف وجه اخلصوم،
ينظر أوباما إىل اخلصوم ،وبشكل رئيس إيران وروسيا ،عىل
أهن�م من أصحاب املصلحة اإلقليمية املرشوعني .وقد كان
االتفاق النووي اإليراين جز ًءا من اجلهد املبذول للعمل مع
هؤالء اخلصوم من أجل حتقيق االستقرار يف الرشق األوسط
وتقليلالتزاماتالوالياتاملتحدةيفاملنطقة".17

ت��رى بريطانيا أن إيران رقم صعب في
المعادلة اإلقليمية للشرق األوسط،
وبناء عليه فهي تناصر عودة إيران ألداء
دورها الجيوسياس��ي في المنطقة.
وق��د دافع وزير الخارجي��ة البريطاني
فيلي��ب هاموند في الدورة العاش��رة
م��ن مؤتم��ر "ح��وار المنام��ة" ي��وم
الس��ادس من كانون األول /ديس��مبر
2014ع��ن هذه الرؤي��ة ،وهو يتحدث
عن الجمهورية اإلس�لامية ،بالقول:
"إنه��ا بلد أكبر م��ن أن يتم تجاهله،
وهي عامل أساسي لمستقبل األمن
في الخليج"

بالنس�بة إلي�ران ،ظهر بش�كل جيل أهنا تس�تعد هلذه
دوليا منذ 2012م .وبعد وصول روحاين
العودة القوية ًّ
للس�لطة مل يس�تبعد هذا األخري إج�راء حمادثات مبارشة مع أمريكا ،وبمناس�بة ال�دورة الثامنة
والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة ويف سابقة مل تقع منذ 1979م ،أجرى روحاين اتصالاً
هاتفي�ا م�ع أوباما ،كام ُك ِش�ف عن رس�ائل رسية بين الرئي�س األمريكي ومرش�د اجلمهورية
ًّ
18
خامنئي ،تناولت عدة قضايا تتعلق بالعالقات بني اجلانني وقضايا الرشق األوسط.
مهمة مع كل من روس�يا
يأيت كل هذا يف الوقت الذي اس�تطاعت اجلمهورية بناء رشاكات ّ
والصني ،وتعاونت بش�كل "بناء" مع أمريكا يف أفغانس�تان والعراق .ويبدو أنه مع التحوالت
جيوستراتيجيا يف حاجة
الدولي�ة يف موازي�ن الق�وى أصبحت الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة
ًّ
إىل طهران ،خللق التوازن واالس�تقرار يف الرشق األوس�ط ،ومحاية مصالح واش�نطن يف آس�يا
الوس�طى .وهذا يعني أن النظام الدويل سيعرف تقاطعات مصلحية وعملاً
ً
مشرتكا أوسع بني
البلدين يف ملفات معينة ،مع استمرار اخلالفات والتنافر يف مناطق وملفات أخرى.

"إن ه�ذه الصفقة ال تعني أن الواليات املتحدة وإيران أصبحتا اآلن رشيكتني ،بل الوضع
بعي�د كل البعد عن ذل�ك .ولكنه يبعث هبزات يف مجيع أنحاء املنطقة ح�ول إمكانية رشاكتهام.
يتوج�ب على إي�ران دفع ثمن هذا املكس�ب اإلستراتيجي الضخم من خلال ختليها عن
وال ّ
اللج�وء إىل اإلرهاب والتخريب والسياس�ات األخرى التي تطرح إش�كالية ،فالثمن الوحيد
19
الذي تدفعه إيران مقابل هذا املكسب اإلسرتاتيجي الضخم هو تأجيل طموحاهتا النووية"
من جانب آخر ،ترى بريطانيا أن إيران رقم صعب يف املعادلة اإلقليمية للرشق األوس�ط،
وبناء عليه فهي تنارص عودة إيران ألداء دورها اجليوسيايس يف املنطقة .وقد دافع وزير اخلارجية
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الربيط�اين فيلي�ب هاموند يف الدورة العارشة من مؤمتر "حوار املنامة" يوم الس�ادس من كانون
األول /ديسمرب 2014عن هذه الرؤية ،وهو يتحدث عن اجلمهورية اإلسالمية ،بالقول" :إهنا
بلد أكرب من أن يتم جتاهله ،وهي عامل أسايس ملستقبل األمن يف اخلليج".

وتق�وت بفع�ل العقوبات
وفيما خي�ص العالق�ات الروس�ية اإليرانية الت�ي اس�تمرت بل
ّ
الدولي�ة؛ يمك�ن القول إن هن�اك رشاكة واختالف مصالح بني كل من طهران وموس�كو ،وما
اسرتاتيجيا خيص املجال
رصاعا
يبدو يف الواقع أنه "حتالف" تكتيكي يف الرشق األوسط ،يخُ في
ً
ًّ
البحري ،واملصالح االقتصادية والطاقية ،كام خيص املجال اجليوسرتاتيجي.

فكل من إيران وروس�يا يف حاجة لبعضهام يف مواجهة أمريكا ،وحتسين كل منهام لرشوط
التفاوض ،وتبادل املصالح مع أمريكا وكذا أوربا ،والصني .فروس�يا تواجه منافس�ة صينية كام
تواجهها أمريكا ،وهناك رصاع دويل كبري عىل املمرات املائية العاملية؛ ومن َث ّم فروسيا والصني
وأمري�كا يف حاج�ة إىل إي�ران ،وهنا ت�أيت "الرشاكة" الروس�ية اإليرانية لتس�اعد ملوس�كو عىل
احلفاظ عىل نفوذها يف الرشق األوسط؛ غري أن هذه املساعدة ال ختلو من رصاع خفي كام ظهر
يف سورية هناية عام 2015م ،وبداية هذا العام.

وإذا أخدن�ا جم�ال الطاقة ،نج�د أن طهران وموس�كو وقعتا مذكرة تفاه�م بقيمة  74مليار
هت�م تطوير عالقاهتما التجارية واالقتصادية فيما خيص الصناعات الثقيل�ة؛ والتعدين،
دوالر ّ
والتج�ارة ،والزراعة ،والس�ياحة ،واخلدمات املرصفي�ة ،والتكنولوجي�ا ،والكهرباء ،مع منح
األولوي�ة للنفط والغاز .ورغم ما يبديه الطرفان من جهود التنس�يق العس�كري واألمني ،فإن
املصالح االقتصادية واجليوسرتاتيجية للبلدين متناقضة يف كثري من األحيان ،ليس يف اجلغرافيا
العربية فقط ،بل يف آسيا الوسطى ،وإفريقيا ،ويف طبيعة العالقات مع كل من أمريكا وأوروبا،
وكيفية التعاون مع اهلند.

حكوم��ة روحاني ل��ن تج��د صعوبات في
تعزي��ز صادراته��ا النفطي��ة إل��ى الصين،
العتباري��ن أساس��يين :األول أن الصي��ن
تعتم��د على العراق بنس��بة خمس��ة في
المئ��ة ،وم��ن ش��أن اس��تمرار التهديدات
األمنية أن تش��جع بكين على رفع نس��بة
اعتماده��ا على النف��ط اإليران��ي ،والثاني
أن الصي��ن تحت��اج إل��ى النف��ط لتقوي��ة
مخزونها للحاالت الطارئة

فل�و عدنا إىل جم�ال الطاقة ،فإننا نج�د أن هناك
منافس�ة بني روس�يا وإيران يف كس�ب س�وق الغاز
األوربي�ة ،كما أن رسيان رف�ع العقوبات س�يخلق
عالق�ات اقتصادي�ة م�ع كل م�ن أملاني�ا وإنكلترا
و إيطالي�ا وفرنس�ا ...وغريه�ا م�ن دول االحت�اد
األورويب ،وه�ذا يعن�ي مزي�دً ا م�ن التناف�س م�ع
موس�كو يف جمال الطاقة ،كام يعني إليران احلصول
على رشكاء ج�دد يف جم�االت احتك�رت روس�يا
التعامل فيها مع طهران.20
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وضم روس�يا هل�ا ،بعد الرصاع املس�لح مع
يف الس�ياق نفس�ه كش�ف الرصاع ح�ول القرم
ّ
أوكرانيا ،أن االحتاد األوريب ال يملك أوراق ضغط حقيقية متكنه من محاية مصاحله االقتصادية.
فقد"أصب�ح أمن الطاقة األوريب ،الذي يم ِّثل حتدّ ًيا أبد ًّيا ،أكثر هشاش�ة بعد ضم روس�يا لش�به
جزيرة القرم ،وفرض العقوبات املقيدة عىل موس�كو من ِق َبل االحتاد األوريب .ومع انتقال 15
باملئ�ة م�ن غاز أوربا من روس�يا عرب أوكرانيا ،وه�ذا جيعل أوروبا يف ورطة إذا أوقفت روس�يا
الصنابري".21
فتحس باخلطر بسبب اعتامدها الكبري عىل روسيا بنسبة أربعني باملئة من احتياجاهتا
أما أملانيا
ّ
م�ن الغ�از الطبيع�ي .وقد تبني هلا بع�د الرصاع األوك�راين األوريب الرويس ،أهن�ا يف حاجة إىل
أط�راف أخ�رى غنية بالطاق�ة ،لضامن اس�تقرارها االقتص�ادي ،وختزين النف�ط والغاز" ،وهو
م�ا جيعل إمكانية إم�دادات الطاقة اإليرانية ألملاني�ا ،إذا ما ُرفعت العقوبات ،مغرية بش�كل ال
يصدق".22
كام أن حكومة روحاين لن جتد صعوبات يف تعزيز صادراهتا النفطية إىل الصني،
العتبارين أساسيني :األول أن الصني تعتمد عىل العراق بنسبة مخسة يف املئة ،ومن شأن
استمرار التهديدات األمنية أن تشجع بكني عىل رفع نسبة اعتامدها عىل النفط اإليراين،
والثاين أن الصني حتتاج إىل النفط لتقوية خمزوهنا للحاالت الطارئة ،فمنذ " 2014كان
االحتياطي الذي متتلكه الصني يعادل فقط ما يصل البالد من الواردات األجنبية خالل
إن انخفاض الواردات بنسبة مخسة يف املئة يعني ّ
 16يو ًماّ .
أن احتياطي النفط اإلسرتاتيجي
الصيني سينفد يف غضون تسعة أشهر ،قبل أن ّ
تتمكن الصني من جتديد عقودها السنوية مع
موردين آخرين".23

صادرات ايران املستهدفة من قبل النفط اخلام
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ويب�دو أن البلدي�ن يتجه�ان لتطوير عالقاهتما التارخيي�ة القديمة يف املجال العس�كري،24
والتكنولوجي�ا املعلوماتية ،و"الس�ايربي" وغريها من املجاالت اإلستراتيجية .ومع حاجات
االقتصاد الصيني إىل موارد الطاقة ملواجهة التنافسية الدولية ،ستستغل بكني مكانتها باعتبارها
يوميا سنة 2011؛
ثالث أكرب مس�تورد للنفط اخلام اإليراين ،كام استوردت حوايل  550برميل ًّ
لينتقل سنة  2013إىل  9%من إمجايل واردات الصني من هذه املادة.

مهمة مع طهران قبل العقوب�ات ،وهذا يفرس تطبيقها هلا
وكان�ت الصين قد بدأت مرشوعات ّ
حصتها لالس�تثامر يف البنية التحتية يف اجلمهورية اإلسلامية ألكثر من
بش�كل حتاييل .ورفعت َّ
 50يف املئ�ة .كما متكن�ت من التمدد الكبير يف الس�وق الداخلية ،متقدمة على باقي الرشكات
األجنبية فيام خيص االستثامر .ومن أهم هذه املرشوعات املرتقب عودهتا بني البلدين تلك التي
هتم "إنجاز خط أنابيب إيران-باكس�تان للغاز الطبيعي املس�ال ،وهو املرشوع الذي انطلق ،يف
ّ
املمر االقتصادي
يدعم
املرشوع
وهذا
العقوبات.
بسبب
،2013
سنة
تنفيذه،
وتوقف
،2010
ّ
بني الصني وباكس�تان ،وجمموعة من الطرق الرسيعة ،والسكك احلديدية ،وخطوط األنابيب،
التي تربط غرب الصني بميناء جوادر الباكستاين عىل بحر العرب ،مما خيفض تكاليف الشحن
الصيني�ة ،ويعزز التجارة" .25وهذا م�ا حصل فعلاً بني بكني وطهران ،حيث تضاعف التبادل
مليارا
التجاري بني البلدين يف القطاع احليوي مئة مرة يف عرش الس�نوات ليصل إىل حوايل 50
ً
تبوأت الصني مرتبة الرشيك االقتصادي األول إليران.
يف  ،2014وبذلك ّ

فق�د كان�ت الواليات املتحدة هتدف م�ن خالل احتالل أفغانس�تان إىل جتاوز إيران وروس�يا،
وخل�ق وضع جيوس�يايس تتحكم فيه أمريكا ،وتعزز ذلك بتبني إستراتيجية "ش�بكة التوزيع
الشمالية" التي تعدّ شبكة أمريكية للنقل الربي والبحري واجلوي ،تستثني إيران من الربط مع
أفغانس�تان .ويف  19ديسمرب  2011عرض جون كريي تقرير رئيس جلنة "السياسة اخلارجية"
يف الكونغ�رس آن�ذاك ،توصيتني لرشح األهداف اإلستراتيجية وراء بناء الش�بكة؛ فأش�ار يف
األوىل إىل رضورة حتقي�ق الت�وازن بني املكاس�ب األمني�ة واألولويات السياس�ية األمريكية يف
وسط آسيا.
أم�ا التوصية الثانية ،فتناولت املرشوع األمريكي الذي أطلق عليه "طريق احلرير اجلديد"؛
ومنطلق�ه الرئيس من آس�يا الوس�طى نحو املحيط اهلندي عرب كل من أفغانس�تان وباكس�تان.
واعتربته التوصية ترمجة لرؤية إسرتاتيجية تتعلق باملنطقة بكاملها ،26التي سعت أمريكا حلاميتها
عرب نرش قواعدها العس�كرية ومراكزها التدريبية .ويمتد الوجود العس�كري من قريغيزس�تان
الت�ي تعدّ ها أمريكا والصني منطقة إستراتيجية ،ليمر عرب تركامنس�تان ،عىل احل�دود اإليرانية
وكازاخستان وطاجيكستان..

مرشوع صيني انطلق سنة  ،2013أطلق بدوافع
حاليا ،ينافس هذا املرشوعَ منافس ًة رشس ًة
ٌ
ًّ
ً
مرشوع�ا ثالثا ،ال يقل أمهية
ويس�مى "طريق البحر الصين�ي" .كام أن هناك
أساس�ا،
ً
اقتصادي�ة ً
ّ
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من حيث املنافس�ة الدولية عىل املعابر الربية والبحرية واجلوية ،وهو مرشوع أوراس�يا لروسيا.
ّ
املشكلة ملجموعة "آسيان" ،التي
لذلك حتاول أمريكا خلق حتالف حقيقي مع دول رشق آس�يا
ّ
مهمة يبلغ عدد سكاهنا  625مليون نسمة ،وناجتها اإلمجايل االقتصادي املشرتك
تش�كل س�و ًقا ّ

 2.6تريليون دوالر .وبينام تستغل الواليات املتحدة بعض التوتر القائم بني فيتنام وبعض دول
املجموع�ة م�ع الصني للتحالف معها؛ عمدت الصني إىل هنج سياس�ة املس�اعدات والقروض
نموا يف رابطة
املالي�ة البالغ�ة قيمتها  3.6مليار ي�وان؛ أي " 560مليون دوالر" للدول األق�ل ًّ
27
جنوب رشق آسيا "آسيان" يف .2016
مهمتني بالنس�بة
ومن الناحية اجليوسياس�ية فإن إيران تتمتع بموقع فريد يربط بني منطقتني ّ
تتبوأ الصدارة يف
للصني وأمريكا ،ومها آس�يا الوسطى القزوينية واخلليج العريب ،وهي مناطق ّ
االحتياط�ي العاملي للغاز والنفط؛ فمن جهة اجلنوب ،أكثر م�ن نصف املياه اإلقليمية للخليج
العريب تس�يطر عليها إيران ،أما شمالاً فبعدها اجليوس�يايس يمتد يف القوقاز وآس�يا الوس�طى،
وبح�ر قزوي�ن؛ وه�ذا األخري عىل درجة كبيرة من األمهية ،بالنس�بة إليران وروس�يا وأمريكا
والصني ،من الناحية التجارية.

وجاءت الزيارة األخرية للرئيس الصيني يش جني بينغ بتاريخ  23يناير  2016إىل طهران،
ولقاؤه بنظريه اإليراين حسن روحاين ،واملرشد األعىل خامنئي -لتأكيد عزم الصني عىل تطوير
خمتل�ف العالق�ات بين البلدين .حيث ق�ال يش جني بين�غ خلامنئي" :إن الصني عىل اس�تعداد
للحفاظ عىل دعم متبادل مع إيران يف الش�ؤون اإلقليمية والعاملية ،واحلامية املشتركة للسلام
واالس�تقرار والتنمي�ة يف املنطقة وحول العامل" ،بينما أوضح الرئيس اإليراين أنه عقد مع الرئيس
الصيني اتفاقيات شاملة ملدة  25عا ًما بشأن العالقات اإلسرتاتيجية ،بلغت  17اتفاقية يف جماالت
الطاقة وتعزيز التبادل التجاري يصل حجمها إىل  420مليار دوالر.

وتشير "أح�دث البيان�ات الص�ادرة ع�ن املصلحة العام�ة للجمارك إىل أن حج�م التجارة
اخلارجي�ة بني الصني وإيران بلغ  31.09مليار دوالر أمريكي يف الش�هور الـ 11األوىل من عام
 .2015وجتاوز حجم الصادرات من الصني إىل إيران  16.18مليار دوالر أمريكي يف الفرتة ما
بين يناير  -نوفمرب يف عام  ،2015بينام وصل حجم ال�واردات من إيران إىل الصني إىل 14.91
28
مليار دوالر أمريكي".

م�ن الناحي�ة اجلوسياس�ية ،حتاول الصني منع واش�نطن من بناء حمور حول آس�يا واملحيط
اهل�ادي ،بش�كل يم�س مصال�ح بكين اإلستراتيجية .وترغ�ب الصين يف إرشاك إي�ران يف
مرشوعه�ا التارخي�ي العملاق ،اخلاص بإحي�اء طريق احلرير البري والبح�ري ،ويطلق عليه
"احل�زام والطري�ق" ،وهيدف هذا املرشوع الذي س�يموله بنك االس�تثامر اآلس�يوي برأسمال
مرورا
أويل يق�در بنح�و 100ملي�ار دوالر ،إىل بن�اء طريق يصل الصين بأوروبا عرب اليابس�ة
ً
ببلدان آس�يا الوس�طى وإيران وتركيا ،وطرق بحرية عرب بحر قزوين والبحر األس�ود والبحر
صيف 41 2016

25/08/16 11:17

���� �����18.indd 41

المقاالت  -الدراسات

خالد يايموت

األمح�ر والبحر املتوس�ط .لذا حتت�اج الصني لعقد نوع
من الرشاكة الطويلة األمد مع طهران ،حتقق مصاحلهام
والس�يام أهنام حافظتا عىل عالق�ات ودية يف زمن
معا،
ً
ّ
العقوبات الدولية.

م��ن الواض��ح أن مضي��ق هرم��ز ال��ذي
تس��يطر إيران على ضفته الش��مالية،
ويم��ر م��ن خالل��ه أكث��ر م��ن  %30من
ص��ادرات النفط الخام ف��ي العالم يثير
انتباه القوى الدولية؛ نظ ًرا إلى الضعف
ريا فيام
ويف الوقت نفس�ه ف�إن الصني لن تغام�ر كث ً
الواضح في لجم االضطرابات
خي�ص مصاحلها التجاري�ة مع أمري�كا وأوربا ،خاصة
إذا م�ا اخت�ارت طه�ران التحال�ف اإلستراتيجي مع
روس�يا ،غير أن هذا ال يعن�ي أن اعتامد الصني عىل عالقات متوازنة يف الرشق األوس�ط ،ومع
القوى الكربى ،ال يعني بقاء الوضع عىل ما هو عليه؛ فبكني صارت تتدخل يف بعض القضايا
السياس�ية الدولية بش�كل أكرب مما كانت عليه يف عرش الس�نوات املاضية .وهي بذلك س�تختار
رشكاء وحلف�اء إستراتيجيني لضامن متتعها بأم�ن إقليمي أعمق ،ومواجه�ة اهليمنة األمريكية
دولي�ا؛ "وإذا اضط�رت بكين يف النهاية إىل اختيار حليف رئيس واح�د ،فمن املرجح أن ختتار
ًّ
مهمة بالنس�بة إىل الصني ،ويمكنها أن تساعد يف
إستراتيجية
ا
فرص
تطرح
ذاهتا
فطهران
إيران.
ً
ّ
التخفي�ف م�ن خماوف بكني حول أم�ن الطاقة بحكم موقعها عىل مضي�ق هرمز ،إال إذا هيمن
علي�ه حلفاء الواليات املتحدة ،فضلاً ع�ن متتعها بإمكانات لتقديم طرق للصني ملرور خطوط
األنابيب عرب آسيا الوسطى".29

وم�ن الواض�ح أن مضيق هرمز الذي تس�يطر إيران على ضفته الشمالية ،ويمر من خالله
نظرا إىل الضعف
أكث�ر من  %30م�ن صادرات النفط اخلام يف العامل يثري انتباه الق�وى الدولية؛ ً
الواضح يف جلم االضطرابات 30التي أ ّثرت بش�دة يف تدفقات الطاقة خالل الس�نوات األخرية
يف كل من ليبيا ،وختريب خط أنابيب س�يناء بمرص ،وكذلك باليمن ،وبلوشستان يف باكستان،
وجن�وب رشق تركي�ا ،وما تعرضت له منش�آت النفط والغاز يف س�وريا والعراق من س�يطرة
"داعش�ية"؛ إضاف�ة إىل القرصن�ة قبالة س�واحل الصومال ،مم�ا "هددت أمن الطاق�ة عىل مجيع
املستويات ،بفعل هذه االضطرابات ،وإرضابات املجتمع املحيل ،التي قد تصل إىل مواجهات
والسيام مع التهديدات اإليرانية املتكررة بغلقه.
عسكرية إقليمية كربى"،31
ّ

خاتمة

يتبين م�ن طريق�ة الع�ودة اإليراني�ة إىل املنظوم�ة الدولية ،أهن�ا مل تكن خارجة عن س�ياق
التفاعالت الدولية املعارصة يف الرشق األوس�ط وآسيا .وس�يلعب التنافس والتقاطب الدويل
كبيرا يف مس�تقبل الع�ودة من حي�ث التحالفات والشراكات اإلستراتيجية االقتصادية
ً
دورا ً
والسياسية .ويظهر أن موقع إيران اجليوسرتاتيجي يساعدها عىل التحول إىل قوة إقليمية قائدة
للرشق األوس�ط ،مع تراجع هيمنة الواليات املتح�دة يف املنطقة ،وتعاظم قوة الصني الدولية،
ويف ظ�ل تزاي�د تأثري التكتلات اإلقليمي�ة ،وجمموعة الربي�ك -التي تضم الصني ،وروس�يا،
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واهلن�د ،والربازي�ل ،وجنوب إفريقي�ا -يف املنظومة الدولي�ة؛ وعودة روس�يا القوية إىل الرشق
األوسط بتدخلها العسكري يف سوريا.

ويظهر من التفاعالت الدولية القائمة أن الرشق األوسط مل يعد يستأثر باالهتامم التقليدي
األمريكي ،مقارنة مع آسيا الوسطى ،وأن اإلسرتاتيجية الصينية اخلاصة بالتوسع االقتصادي،
واإلسهام يف االستقرار السلمي العاملي -سريغامن هذه األخرية عىل أداء دور "مواز" ألمريكا
يف الشرق األوس�ط ،ومناف�س هلا يف آس�يا ،وحمافظ عىل التف�وق بإفريقيا .ومعل�وم أن إليران
مؤثرا يف كل ه�ذه املناطق ،وهو ما جيعل دور طهران يف التحالفات الدولية حمط اهتامم
وج�و ًدا ً
كل من واشنطن وبكني وروسيا.

وألن الوضع الدويل يشهد كذلك تراجع املنظومة العربية الضعيفة أصلاً  ،وتأ ُّثر دور جملس
التع�اون اخلليجي يف ظل حرب النفط ،واملمرات املائية الدولية؛ فإن توس�ع النفوذ اإليراين يف
كل من لبنان والعراق وس�وريا واليمن س�يؤثر بشكل سلبي يف املصالح اإلسرتاتيجية العربية،
إقليميا سواء أحتالفت أنقرة مع طهران ،أم أ ّدت
وأمن اخلليج .وهو ما يقوي من الدور الرتكي
ًّ
دور "رمانة امليزان" بني حمور إيران و حمور السعودية.
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