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 ويشكل. ويعدّ من أهم بنود جدول أعامل هذه املنطقة،وثي ًقا بمستقبل الرشق األوسط
 و ُيعدّ مضمون.احتواء هذا املوضوع عىل معلومات تقنية عالية عائ ًقا أمام فهمه بشكل دقيق
،التفاهم ومسألة اجلهة األكثر استفاد ًة منه موضوع نقاش حيوي يستوجب الوقوف عنده
.و َث ّمة حاجة للوقوف عند هذا االتفاق الذي قد يؤثر يف املنطقة ويف النظام العاملي
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ABSTRACT: This article is about the nuclear negotiations between Iran and P5+1. It
defines the process of negotiation as political process in which both sides are required
to make some concession. The study argues that Iran had to accept the terms of this
agreement mainly because of its economic depression and political overextension.
Economic sanctions employed against Iran caused substantial damage while the
Iranian Government entered into costly military adventures in cases such as Syria and
Yemen. As a result Iran was forced to sign an agreement which in fact will prevent
Iran from its nuclear goal and more importantly bring a strict and permanent control
over Iran. The study further argues that the belief that Iran will increase its relative
power in the Middle East inevitably is based on a miscalculation. The increasing
Iranian influence will cause balancing coalitions in the regain at the expanse of Iran.
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المدخل

لكي يتس�نى فهم موضوع الرابح واخلارس يف هذا االتف�اق جيب تقييم النقطة التي وصلت
إليه�ا املرحل�ة من خالل تبس�يط التفصيالت التقني�ة .واحلقيقة أن هذا التفاه�م ليس بداية وال
ُوصل إليه يف أبريل /نيسان املايض واحد من اللقاءات املستمرة
هناية ،فالتفاهم التقريبي الذي ت ِّ
من�ذ فترة ،ويمكن ع�دُّ ه نقطة التح�ول األهم قبل  30حزي�ران /يونيو ،حي�ث املوعد األخري
لالتفاق النهائي الش�امل .وله أمهية ً
قرارا مبدئ ًيا عىل األقل حول
أيضا من أجل اختاذ األطراف ً
التفاهم .وإن التقييم النهائي قد يتطلب االنتظار حتى حتقيق االتفاق النهائي ،إال أنه من املمكن
القول إن تفاهم أبريل /نيس�ان ّ
ش�كل القاعدة األساس�ية من حيث حتديد أهم البنود الرئيس�ة
جلدول أعامل االتفاق وأهدافه.

ه�ذا التحليل س�يقوم بتقييم املفاوضات التي الت�زال جارية ،وتلخيص م�ا توصلت إليه،
س�هل فهمها بش�كل أكرب؛ للكش�ف عام تعنيه هذه املفاوضات يف
وترمجة بنود التفاهم إىل لغة َي ُ
هناية املطاف.
ويف حال ُو ِّقع االتفاق عىل وضعه احلايل فس�وف تثار ادعاءات حول أن إيران وقعت عليه
وهي مرغمة.

متنفسا إليران التي تواجه مشكالت اقتصادية ودبلوماسية وأمنية.
ويمكن عدّ هذا االتفاق
ً
متوقعا للواليات املتحدة؛ لكن إيران ستميل
كام يمكن عدُّ ه بوضعه احلايل أفضل نتيجة مما كان
ً
إىل تقييم االتفاق من حيث نتائجه عىل املدى الطويل ،ومن املتوقع أن ت ّتبع إيران التي ستستخدم
هذا املتنفس يف قواعد اشتباكها اإلقليمية -سياسة أكثر توسعية يف املنطقة.

لكن سياسة التوسع هذه ستؤدي ال حماله ،إىل تشكيل حتالف مناهض إليران ،ولن تستطيع
تركيا يف ظل هذه الرشوط تطوير عالقات تعاون مع طهران ،لكن جيب أال ُيفهم من ذلك فرض
ً
واحتياطا ،ويف
إبداعا
خيار مكافحة إيران ،إذ ستحتاج تركيا يف الفرتة املقبلة إىل اتباع سبل أكثر ً
دورا
الوق�ت الذي يتوىل فيه العبون عامليون وإقليميون دور الصراع مع إيران ،فإن أداء تركيا ً
مر ًنا حتى يف ظل هذه الظروف اليزال ممكنًا.

ع�رف "عل�م السياس�ة" يف النصوص الكالس�يكية بأنه اإلجاب�ة عن األس�ئلة اآلتيةَ :من
ُي َّ
حص�ل على ماذا؟ وملاذا؟ وكي�ف؟ ،واملفاوضات هي أحد التقاسمات الفري�دة هلذه املصالح
السياس�ية ،ويف كل املفاوض�ات تب�ذل األط�راف جهودها للحصول على مصاحلها ،وحتديد:
( َم�ن) األط�راف؟ و(كيف) هي أس�باب ومراحل جلوس�ها على طاولة املفاوض�ات؟ (وما)
الشيء ال�ذي تريد الوصول إليه؟ وليس من الغريب أن حيصل الطرف ا ُمل َ
رغم عىل املفاوضات
عىل أرباح أقل ،وكذلك ليس من الغريب أن ُي ِ
قدم الطرف الدافع إىل املفاوضات عىل تنازالت،

 48رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

25/08/16 11:17

���� �����18.indd 48

المفاوضات النووية بين إيران والغرب

وحيص�ل الطرفان عىل جزء من مطالبهما؛ ألهنام يريان أن
النتائج من دون املفاوضات مرغوب فيها بدرجة أقل من
نتائج املفاوضات.

هذا التحليل س�يتناول مرحلة املفاوضات بني إيران
وجمموع�ة  1+5يف ض�وء هذه األس�ئلة األساس�ية لعلم
السياسة ،وسيقوم بتقييم النتائج املتوقعة من املفاوضات
م�ن خلال اإلجابة عن هذه األس�ئلة ،ويف ه�ذا اإلطار
يمكننا القول إنه س� ُيجاب يف األس�فل عن األسئلة التي
وردت أعاله.

إن اس��تخدام الوالي��ات المتح��دة
ضغوط��ات دبلوماس��ية واقتصادي��ة
تعجيزي��ة أضعف ق��وة المقاومة لدى
إيران،وإن المشكالت االقتصادية التي
ظهرت في الب�لاد ،والهبوط المفاجئ
في أس��عار النفط ،مع زي��ادة تكاليف
الح��روب بالوكالة التي تخوضها إيران
في الشرق األوسط -أجبرت إيران على
قبول اتفاق التقييد والتأجيل

رغ�م أن املفاوض�ات أجريت بني جمموع�ة  1+5وإيران ،وأبقت اجله�ات األكثر تأ ّث ًرا هبا يف
الرشق األوسط خارج املعادلة ،فإن التحليل بني عىل فكرة اعتبار املفاوضات لقا ًء بني الواليات
املتحدة وإيران ،ويف هذا اإلطار فإهنام ُيعدَّ ان الطرفني الرئيسني فيها.

والرد عىل س�بب بدء املفاوضات س�يكون من خالل اإلجابة عنه باالدعاءات التي تقول
إن الضغوطات األمريكية عىل إيران هي التي و ّلدت هذه النتيجة.

إن اس�تخدام الواليات املتحدة ضغوطات دبلوماس�ية واقتصادي�ة تعجيزية أضعف قوة
املقاومة لدى إيران 1،وإن املش�كالت االقتصادية التي ظهرت يف البالد ،واهلبوط املفاجئ يف
أس�عار النفط ،مع زيادة تكاليف احلروب بالوكالة التي ختوضها إيران يف الرشق األوس�ط-
أجربت إيران عىل قبول اتفاق التقييد والتأجيل.

ُوصل
جتيب هذه الدراس�ة عن كيفية التوصل إىل املفاوضات ،وعن كيفية إجرائها -بأنه ت ِّ
إليها من خالل إظهارها عىل أهنا جرت بالطرق الدبلوماسية ،وباتفاق متعدد األطراف ،وقد
أرصت إدارة أوبام�ا على اختيار هذه الطريق�ة ومتابعتها حتى النهاي�ة ،فمن جهة نجحت يف
(املدولة) بنجاح،
تدويل املفاوضات ،ومن جهة أخرى اس�تطاعت أن تدي�ر هذه املفاوضات
َّ
فإدارة أوباما اتبعت طري ًقا
دبلوماس�يا متعدد األطراف وغري مكلف ،وأدى إىل نتائج أفضل،
ًّ
عىل عكس طرق إدارة بوش العسكرية واألحادية اجلانب التي تسببت يف توجيه إدانات إليها.

أم�ا الرد عىل الس�ؤال املتعلق بام حققته األط�راف فهو أن الوالي�ات املتحدة هدفت إىل
إضعاف إيران وجتميدها؛ ونرى أهنا نجحت يف حتقيق مجيع مطالبها القريبة واملتوسطة ،بينام
حقق�ت إيران فرتة تنفس من أجل حتقيق أهدافها البعيدة؛ لكن عند تقييم جممل العملية من
حي�ث النتيجة س�نقوم بتطوير فك�رة أنه ال يمكن اعتقاد أن إي�ران خرجت من هذا االتفاق
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م��ن الممكن ع�� ّد ه��ذا التفاه��م مربحً ا
إلي��ران على المدى الطوي��ل ،رغم أنه يع ّد
اتفاقي��ة مربحة للوالي��ات المتحدة على
الم��دى القري��ب والمتوس��ط ،لكن عند
مراعاة أن الحسابات الطويلة األجل ليس
لها مقابل ف��ي العالقات الدولية يمكننا
القول إن الواليات المتح��دة كانت األكثر
ربحً ا في ه��ذا االتفاق في نهاية المطاف،
رغم أنه ليست لديها خطة بعيدة المدى.

بمرب�ح كبير؛ بس�بب الصعوب�ات الت�ي حت�ول دون
حتقيقها مطالبها مقابل حتقيق املرابح طويلة األجل.

إىل جانب ذلك ستحلل الدراسة فكرة أنه عىل دول
مجيعا ع�ن هذا االتفاق-
املنطق�ة وتركيا التي ُح ِّيدت ً
اس�تثامر ه�ذه املرحل�ة بش�كل جي�د ،وأن الوالي�ات
املتحدة حققت مطالبها القريبة واملتوس�طة ،وكسبت
رقابة دائمة عىل إيران ،ووقتًا من أجل خطتها البعيدة
األجل ،بينام حققت إيران وقتًا للتنفس ،وفرصة لنرش
جهودها النووية عىل املدى الطويل.

مربح�ا إليران عىل املدى الطوي�ل ،رغم أنه يعدّ
باختص�ار ،من املمك�ن عدّ هذا التفاهم ً
اتفاقية مربحة للواليات املتحدة عىل املدى القريب واملتوسط ،لكن عند مراعاة أن احلسابات
الطويلة األجل ليس هلا مقابل يف العالقات الدولية يمكننا القول إن الواليات املتحدة كانت
ربحا يف هذا االتفاق يف هناية املطاف ،رغم أنه ليست لدهيا خطة بعيدة املدى.
األكثر ً

إن القس�م األول من هذا التحليل هيتم بمعنى التفاهم ومضمونه ،بينام يعالج القس�م الثاين
من�ه أصول التفاهم ونتائجه ،وس� ُي َ
ذكر االدعاء أن التفاهم جاء نتيج�ة تنازل إيران ،وأنه جيب
تقيي�م نتائج االتفاق يف هذا الس�ياقّ ،
ويركز القس�م الثالث عىل تأثير نتائج االتفاق يف الرشق
األوس�ط ،ويتناول القس�م الرابع نتائج االتفاق بالنس�بة لرتكيا بش�كل خاص ،والس�بل التي
يمكن أن تتبعها تركيا بحسب نتائج االتفاق ،ويلخص القسم اخلامس االستنتاجات.

مضمون التفاهم

هنائيا ،فهو اتفاق يقيد
إذا أردنا التعبري عن هذا التفاهم بشكل عام يمكننا حدّ ه ِّ
مؤجلاً ال ًّ
ً
من خالل عدد من بنوده إنتاج إيران الطاقة النووية ،وجيعل ذلك
مرتبطا بأوقات خمتلفة ،ويف
هذا اإلطار ُأ ِريدَ فرض قيود عىل مدى  10أو  15عا ًما عىل إنتاج الطاقة النووية.

عىل سبيل املثال لن تستطيع إيران إنتاج اليورانيوم عايل التخصيب عىل مدى  15عا ًما،
ولن تس�تطيع اس�تخدام أجهزة الطرد املركزي عىل مدى  10أعوام ،وكذلك لن تس�تطيع
اس�تخدام مفاع�ل امل�اء الثقيل عىل م�دى  15عا ًما 2.وخلال هذه الفرتات س�تكون لدى
مفتيش األمم املتحدة حرية مطلقة يف تفتيش ما يريدون تفتيش�ه ،وجيب أن تتعاون إيران يف
هذا املوضوع بش�كل تام.

ويضمن االتفاق عدم وصول إيران إىل املس�توى الذي يتيح هلا إنتاج السلاح النووي،
فعىل س�بيل املثال لن تس�تطيع ختصيب البلوتونيوم أبدً ا،
وس�يغ َلق بعض أقس�ام املنش�آت
ُ
حول بعض منها ،ولن تس�تطيع إيران البدء ببناء منش�آت نووية جديدة.
النووية ،وس� ُي َّ
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هذا اجلدول الزمني الذي ُبني عىل مواد مماثلة يمكن عدُّ ه يف األس�اس اتفاق األطراف
لوق�ف إطلاق النار ،فمن جه�ة اضطرت إليه أمريكا التي مل تس�تطع فرض تدابري قاس�ية
وتعجيزي�ة كافي�ة عىل إي�ران ،ومن جه�ة أخرى اضطرت إلي�ه إيران التي ض�اق هبا احلال
نتيج�ة العقوب�ات املفروض�ة عليه�ا بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة -إلجياد حل وس�ط بينهام،
3
ولذل�كتوصلاإىلتفاه�ميفالبن�وداملذك�ورة.

والدافع وراء هذه القيود وما ش�اهبها هو إبعاد إيران التي وصلت إىل مس�تويات خطرية
قدر املستطاع -عن إنتاج وجتربة السالح النووي ،وعند مراعاة نسبة  %20من التخصيبسلاحا نوو ًّيا خالل شهرين أو ثالثة ما مل ختضع
التي وصلت إليها إيران يعتقد أهنا س�تنتج
ً
ً
مبالغا
للتفتيش م�ن األمم املتح�دة( ،ويمكن عدُّ هذه األرق�ام
يضم��ن االتفاق عدم وصول إيران
فيه�ا ألس�باب سياس�ية) 4،وإذا انتقل مس�توى التخصيب من
إلى المس��توى ال��ذي يتيح لها
مس�توى  %20إىل مستوى  ،%90فإنه سيكون َث ّمة انتقال رسيع
إنت��اج الس�لاح الن��ووي ،فعلى
إىل مرحل�ة إنت�اج سلاح ن�ووي ،وس�يظهر عندئ�ذ أن الوضع
س��بيل المث��ال ل��ن تس��تطيع
وصل إىل درجة أكرب من اخلطورة.

تخصي��ب البلوتوني��وم أب�� ًدا،
وس��ي َ
ُغلق بع��ض أقس��ام
المنش��آت النووية ،وس��يُح َّول
بعض منها ،ولن تستطيع إيران
البدء ببناء منشآت نووية جديدة

ويف ح�ال مل ختضع إيران إىل تفتيش م�ن خالل هذا االتفاق،
فإهن�ا سترفع م�دة إنتاجها للسلاح الن�ووي يف غضون أش�هر
إىل ع�ام؛ بمعنى أن�ه عندما تقبل إيران ه�ذا التفاهم ،فإن مفتيش
األمم املتحدة س�يجعلون إي�ران خاضعة لتفتيش مس�تمر ،وإذا
رفضت التعاون مع املفتشني بشكل أو بآخر فإن املجتمع الدويل
س�يتدخل ،وس�يكون لديه زهاء عام إلجب�ار إيران عىل التعاون ،هلذا فف�ي حال ع ّلقت إيران
سالحا نوو ًّيا.
االتفاق فإنه يتوقع أن تكون لدى املجتمع الدويل مدة كافية لعرقلة إنتاج إيران
ً

مقابل ذلك سُت�رُ َفع العقوبات الدولية املفروضة عىل إيران ،ومنها العقوبات االقتصادية
الت�ي جعلت إيران يف وضع اقتصادي صعب جدًّ ا ،وأدت إىل انخفاض قيمة العملة املحلية،
وستنتهي كذلك سياسة حتييد إيران ،ويمكن تفسري ذلك أنه مل يبق لدى إيران التي تسعى إىل
توسع ُم ِ
كلف إىل حد كبري يف كل من العراق واليمن وسوريا وبقية مناطق الرشق األوسط-
ّ
خي�ار آخ�ر غري خيار االتفاق ،وهذه الرشوط من جهة أجربت إيران عىل قبول وقف إطالق
النار ،ومن جهة أخرى تعطي التحالف بقيادة الواليات املتحدة وقتًا جلعل إيران ترتاجع عن
موقفها ،وعىل وجه اخلصوص من أجل حتقيق اتفاق أنجح يف الفرتات املقبلة.
وم�ن الواض�ح أن ه�ذا ال يعني َّ
حل املس�ألة بش�كل كامل؛ ب�ل عىل العك�س إنه يعني
إرج�اء مش�كلة إنت�اج إيران السلاح الن�ووي إىل وقت آخ�ر .ولذلك نرى أنه يبرز أمامنا
رأي�ان خمتلفان حول ه�ذا املوضوع :فبعضهم ي�رى -ويف مقدمتهم أوبام�ا وحكومته -أن
هذا االتفاق إجيايب؛ ألن املجتمع الدويل يف وضع أحس�ن مما كان عليه فيام خيص األس�لحة
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كبيرا ،لكن باملقابل فإن بع�ض الصقور ويف مقدمتها
النووي�ة ،ويعدّ كس�ب الوقت مر َب ًحا ً
إرسائي�ل ت�رى أن ه�ذا االتفاق ليس له يف واقع األمر أي مكس�ب ،بل على العكس طمأن
إيران من خالل ختفيف الضغوط والعقوبات عنها ،ولذلك ترى أن اليوم أخطر من أمس.

َمن الجهة الرابحة؟

إذا أردنا اإلجابة عن سؤالَ :من الرابح و َمن اخلارس؟ انطال ًقا من امللخص الذي ُذكر بدون
اخل�وض يف التفصيلات التقني�ة فإن�ه ال يمكن يف احلقيق�ة احلديث عن راب�ح مطلق أو خارس
مطل�ق ،وكذل�ك هو احلال يف كل االتفاق�ات؛ فاحلقيقة يف ذلك هو منط�ق التفاهم إىل حدّ ما؛
إذ ل�و ي�رى كل ط�رف أنه س�يكون الرابح الوحيد ما ظه�ر اتفاق من هذا القبي�ل ،وما تنازلت
األطراف عن مواقفها.

يمكن القول إن إيران لم تتعرض
لضرب��ة كبي��رة فيم��ا يخ��ص
وصوله��ا إل��ى هدفه��ا الكبي��ر،
وبخاص��ة عند مراع��اة أنه ليس
لدى الواليات المتحدة األمريكية
خطة بعي��دة الم��دى؛ ألنه على
عكس وضوح الواليات المتحدة
األمريكي��ة في موضوع كس��ب
الوق��ت فإنها تب��دو غير واضحة
فيما ستفعله في ذلك الوقت.

لك�ن إذا تعمقن�ا يف األم�ر يمك�ن الق�ول إن الق�وى الغربية
وصلت عىل األقل إىل األهداف القريبة والوس�طى التي حددهتا
بنفسها ،بينام نرى عىل املدى الطويل أن إيران هي التي سرتبح يف
النتيجة ،ومن هنا نرى أن إيران ُأ ْب ِعدت عن حتقيق أهدافها يف أن
تكون قوة نووية عىل املدى القريب واملتوسط ،لكن عند التفكري
متنفس�ا
أن إي�ران الت�ي ض�اق هبا احلال يف هذه الفرتة س�تجد هلا
ً
ٍ
فعندئذ ال يمكن عدُّ هذه اخلس�ارة كبرية بالنس�بة هلا ،وس�تكون
قد اس�تعادت قدراهتا خالل هذه الفرتة ،وقادرة عىل الرتكيز عىل
اجلبهات األخرى ،وبخاصة أهنا وصلت إىل مرحلة تستطيع فيها
ترمجة التجارب التي كسبتها يف إنتاج الطاقة النووية إىل واقع.

و يمكن القول إن إيران مل تتعرض لرضبة كبرية فيام خيص وصوهلا إىل هدفها الكبري ،وبخاصة عند
مراعاة أنه ليس لدى الواليات املتحدة األمريكية خطة بعيدة املدى؛ ألنه عىل عكس وضوح الواليات
املتحدة األمريكية يف موضوع كسب الوقت فإهنا تبدو غري واضحة فيام ستفعله يف ذلك الوقت.

م�ن الواض�ح أن الوالي�ات املتحدة لدهيا متني�ات يف هذا املجال بدلاً من خط�ة ،واعتامدها
إنما على تغيرّ النظام ،وهو املتوقع منذ فرتة طويلة ،إال أنه مل يتغري بأي حال من األحوال ،وهي
تنظ�ر إىل هذا عىل أنه خطة ،لكن نرى أن مراعاة مس�ألة اإلبقاء عىل املفتشين األمميني بوصفها
آلية رقابة عىل إيران ستحدّ من قدرة طهران عىل املناورة عىل املدى الطويل ،وإذا علمنا أن هذه
اآللية ست َ
ُستخدم لتقييد إيران فإن األخرية ستشهد صعوبات كبرية حتى عىل املدى الطويل.

وعلين�ا التوس�ع قليلاً يف رشح ه�ذه االعتبارات ،فلك�ي نفهم :ملاذا س�تكون الواليات
املتح�دة ه�ي الرابحة عىل املدى القريب واملتوس�ط ،بينام س�تكون إي�ران الرابحة عىل املدى
الطويل؟ ولرؤية كيف أهنا ستقيد استقاللية إيران يف إسرتاتيجيتها عند تقييمها بشكل كيل-
جيب تناول حسابات الطرفني القريبة والبعيدة عىل حدة ،وإجراء تقييم مفصل بشكل أكرب.
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مكاسب الواليات المتحدة على المدى القريب والمتوسط

تاما للواليات املتحدة ،ولن يكون من املبالغة القول إن
بداية يمكن عدّ هذا التوافق
ً
نجاحا ًّ
إدارة أوباما وصلت وبطريقتها اخلاصة إىل أهدافها العاجلة كاملة وهي األهداف التي وضعتها
بنفس�ها فيام خيص الرشق األوس�ط ،وإنتاج إيران الطاقة النووية .وكانت إدارة أوباما تريد من
الط�رق الدبلوماس�ية الناعمة منذ البداي�ة الوصول إىل أهدافها الدبلوماس�ية الوقائية يف األمور
املتعلق�ة بالرشق األوس�ط وبإنتاج إيران للطاقة النووية؛ واالتف�اق النووي إحدى اخلطط التي
اتخُّ ِذت يف هذا الصدد.

وقد سعى أوباما منذ توليه السلطة إىل عدم انخراط أمريكا يف االشتباكات يف الرشق األوسط.
ومن أجل إجياد السبل ألداء دور قيادي من بعيد فيام قد تشهده منطقة الرشق األوسط من حتوالت،
ووجود إيران املالكة ألس�لحة نووية -كان هو االحتامل األفضل لعرقلة توازن القوى الرضورية
بالنسبة للمصالح األمريكية يف املنطقة؛ لذلك كان من الرضوري عرقلة واشنطن لتحول مثل هذا
يف املنطقة.
وعن�د النظر إىل أن وص�ول إيران إىل هذا اهلدف غري بعيد جدًّ ا كان البد من اختاذ خطوات
يف ه�ذا الصدد ،والبدء بإجراءات تؤدي إىل نتائج ،ولتحقيق نتائج كان لدى الواليات املتحدة
خياران :األول التدخل العسكري والثاين دبلوماسية اإلجبار.

عن�د وج�ود هذي�ن اخلياري�ن فإنه م�ن الطبيعي ج�دًّ ا ألي الع�ب دويل أن ّ
يفض�ل اخليار
الثاين؛ فاخليار األول ألي دولة هو إجبار /إرضاء اخلصم عىل تغيري هنجه بالس�بل االقتصادية
ترجيحا للواليات املتحدة ً
أيضا.
والعسكرية غري املكلفة ،وهذا اخليار كان األكثر
ً
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إذا كان��ت الضغوط��ات
االقتصادي��ة والدبلوماس��ية
بقيت عاجزة ع��ن إخراج صدام
حس��ين من الكوي��ت ،فإنه من
األصعب إجبار دولة كإيران على
التراج��ع ع��ن موقفها بش��أن
الطاق��ة النووي��ة ،وه��ذا ال��ذي
حص��ل ،فقد وُجّ ه��ت انتقادات
كبي��رة إلدارة أوبام��ا الت��ي
ضغطت من أجل فرض عقوبات
اقتصادية ودبلوماسية

إضاف�ة إىل ذل�ك ،كانت الواليات املتحدة متي�ل أكثر نحو هذا
اختي�ارا فقط؛ بل كانت تنظر
اخلي�ار؛ ألن إدارة أوباما مل تكن تراه
ً
إليه عىل أنه رضورة إسرتاتيجية ،لكن رغم كون هذا اخليار ّ
املفضل
الطبيع�ي األول إال أن املعروف هو أنه األقل فعلاً واألصعب من
بني اخليارات.

كل دول�ة تس�عى لفرض القوة م�ن دون اللج�وء إىل خيارات
عس�كرية ،لكن قليل من الدول تنج�ح يف تطبيق ذلك ،ويف نامذج
قليلة ً
أيضا ،وجيري احلديث دائماً عن مدى صعوبة تفعيل اإلجبار
5
يف موضوع�ات مصريية كتلك اخلاص�ة بالطاقة النووية ،ويمكن
تقدي�م أمثل�ة عىل ذل�ك كفيتن�ام وكوس�وفو وح�رب اخلليج .إن
ه�ذه األمثلة تقدم دليلاً على عدم قدرة طرف قوي مثل الواليات
املتحدة عىل إرغام الطرف اآلخر الضعيف بالنسبة له من دون استخدام العنف.

وإذا كانت الضغوطات االقتصادية والدبلوماس�ية بقيت عاجزة عن إخراج صدام حسني
م�ن الكوي�ت ،فإنه م�ن األصعب إجبار دول�ة كإيران عىل الرتاج�ع عن موقفها بش�أن الطاقة
النووي�ة ،وهذا الذي حصل ،فقد ُو ّجهت انتقادات كبرية إلدارة أوباما التي ضغطت من أجل
ف�رض عقوبات اقتصادية ودبلوماس�ية ،ودأبت جه�ات معينة بتكرار االدع�اءات التي تقول
إن الضغوط�ات األمريكية هذه ،واملوجهة ضد دولة غني�ة بالنفط والغاز الطبيعي كإيران التي
يفرتض بأن لدهيا ارتباطات أيديولوجية وثيقة -لن تأيت بنتيجة.

وعند البحث عن أمثلة اإلجبار يف التاريخ يمكننا أن نجد عدة أدلة حول صعوبات تطبيق
ه�ذا اخليار؛ لكن إدارة أوباما أرصت يف موقفها ه�ذا ،وإن الضغوطات التي كثفتها عىل إيران
منذ عام  2012أحلقت خس�ائر كبرية هبا ،أما يف املجال املايل فإن الرقابة الش�ديدة عىل األنظمة
مر االقتصاد اإلي�راين الذي اهت�ز بفعل األزمات
املرصفي�ة أرضّ ت باالقتص�اد اإليراين ،وق�د ّ
املتتالي�ة التي ش�هدهتا عملته�ا املحلية -باكتئابات كبرية ،وتشير بعض التوقع�ات إىل أن هذه
املش�كالت االقتصادية أطاحت بنصف موارد إيران من النفط ش�هر ًّيا منذ  6،2011إضافة إىل
ذلك فإن اهلبوط الرسيع يف أسعار النفط وضع إيران يف مأزق أكرب.

ويف الفترة نفس�ها زادت التكاليف األمنية إلي�ران 7.وال تزال إيران تدي�ر حرو ًبا بالوكالة
ضد العديد من األطراف يف املنطقة بد ًءا من س�وريا وانتهاء باليمن ،وقد فتحت هذه احلروب
ثغ�رات جدي�دة يف االقتصاد اإليراين الذي يعاين خس�ائر كبرية ،وقد نرى مس�تقبلاً
انعكاس�ا
ً
وحالي�ا ليس لدين�ا أرقام يف ه�ذا اخلصوص ،لكن
حل�روب الوكال�ة على االقتصاد اإلي�راين؛
ًّ
احلقيقة تشري إىل أن دلو إيران انفجر يف أماكن خمتلفة وبدأ يترسب من أماكن عدة.
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المفاوضات النووية بين إيران والغرب

ومهما قطع�ت إي�ران من مس�افات يف الطاق�ة النووي�ة فإنه مل يب�ق لدهيا خيار آخر س�وى
التف�اوض مع الواليات املتحدة ،وعند النظر إىل املوضوع من هذا اجلانب نرى أن إدارة أوباما
وصلت إىل اهلدف الذي حددته ،متا ًما بالطريقة التي أرادت استخدامها.

ومن هذا اجلانب فإن االتفاق جرى بالنمط الذي كانت الواليات املتحدة تتمناه؛ فاملطالب
األمريكية حتققت من خالل وثيقة التوافق بنجاح :احلرية التامة ملفتيش األسلحة ،وإبعاد إيران
أكث�ر من عام عن إنتاجها الرسي للسلاح النووي الذي كان من أه�م األهداف ...وقد حقق
أوباما هذا اهلدف من دون إطالق رصاصة واحدة.

إن اعتماد الوالي�ات املتح�دة خالل حتقيق أهدافه�ا عىل مفاوضات متع�ددة األطراف
س�جل يف قائمة
بدلاً من دبلوماس�ية أحادية اجلانب ،ونجاحها يف توجيه ذلك -يمكن أن ُي َّ
8
املكاس�باألمريكية.

كانت الواليات املتحدة تتعرض النتقادات ش�ديدة ،ولفقدان الس�معة احلس�نة بشكل
كبري نتيجة الدبلوماس�ية األحادية اجلانب التي اتبعتها خالل فرتة إدارة بوش.

وعىل العكس فإن إدارة أوباما مل تكتف بتفعيل الطرق الدبلوماسية
املتع�ددة األط�راف يف حتقي�ق مجيع أهدافه�ا يف السياس�ة اخلارجية بل
ختلصت بنجاح من النش�از الناجم عن عدد املش�اركني يف املفاوضات
املتع�ددة األط�راف ،ونجحت بش�كل ماك�ر يف إجياد الطرق املناس�بة
لف�رضأهدافه�ا.
وهكذا حصلت الواليات املتحدة عىل دعم التحالفات التي تضم
الصين ،وروس�يا ،وأطرا ًف�ا أخ�رى للوص�ول إىل أهدافها ،هل�ذا فإن
الواليات املتحدة حال�ت دون توجيه انتقادات حمتملة جتاهها ،بفضل
ك�وناالتف�اقاتفا ًق�ام�نأط�رافمتع�ددة.

إن اعتم��اد الوالي��ات
المتح��دة خ�لال تحقيق
أهدافها عل��ى مفاوضات
متع��ددة األط��راف ب��دلاً
م��ن دبلوماس��ية أحادية
الجان��ب ،ونجاحه��ا ف��ي
توجي��ه ذل��ك -يمك��ن
ُس��جل ف��ي قائم��ة
أن ي
َّ
المكاسب األمريكية

إن هتدي�د الوالي�ات املتحدة إليران من ط�رف واحد ،أو النتائج الت�ي كان من املمكن
أن حتققها بالطرق العس�كرية ما كانت ثمينة بالنس�بة هلا إىل هذا احلد ،فإذا حتول املفتش�ون
األممي�ون الذي�ن من املتوق�ع أن تقودهم الواليات املتحدة إىل مؤسس�ة تفتش إيران باس�م
األم�م املتح�دة من أجل أمري�كا -فإنه لن يس�تطيع أحد عندها توجي�ه اهتامات للواليات
املتحدة عىل أهنا املس�ؤولة الوحيدة يف هذا اخلصوص.

إذا أردن�ا أن نوض�ح باختصار نقول :إن الواليات املتحدة حققت النتائج التي توليها أمهية
كبرية :فهي مل تكتف بتوقيف إنتاج إيران للطاقة النووية بل أجربهتا عىل الرتاجع ،ومل تدفع من
ريا كالعمليات العس�كرية ،ووضعت هذه النتيجة ،وأكسبتها الرشعية عن طريق
أجلها ثمنًا كب ً
املؤسس�ات الدولية ،ومن خالل تفعيل مبدأ دويل متعدد األطراف ،واستطاعت األمم املتحدة
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عرب مفتيش األس�لحة كس�ب آلية طويل�ة األمد من أج�ل الضغط عىل إي�ران ومراقبتها يف كل
املجاالت ،ال يف جمال األسلحة النووية فحسب.

مكاسب إيران على المدى الطويل

عن�د رسد مكاس�ب الواليات املتح�دة األمريكية يمكن أن تظه�ر أمامنا صورة بخصوص
اخلسائر الكبرية إليران ،وكام هو احلال يف كل مرحلة مفاوضات فإن مكاسب هذه املفاوضات
مل تكن لطرف واحد فقط،

فإيران ً
أيضا حققت مكاس�ب بش�أن بع�ض متطلباهتا ،ولو مل تكن القي�ادة اإليرانية مقتنعة
روجت لالتفاق عىل أن�ه انتصار ،وهذا التقديم
هبذه املكاس�ب ما جل�أت إىل هذا التفاهم ،وما ّ
الذي تظهره إيران يوجد فيه قسم من احلقيقة ،كام يوجد فيه قسم مبالغ فيه ناجم عن الدعاية.
خيارا إليران بل اضطرت لتوقيعه -عىل أنه
ويمك�ن تعريف هذا االتف�اق الذي مل يكن ً
أرضارا كبرية بمصالح إيران عىل املدى القريب واملتوسط.
اتفاق أحلق
ً
لك�ن تعدّ احلكومة اإليرانية التي و ّقعت عىل اتفاق وقف إطالق النار هذا -أنه متنفس
هلا عىل املدى القريب واملتوسط ،وترى أهنا ستستخدم هذه اخلربة النووية عىل املدى البعيد.

وهل�ذا املوض�وع نس�بة كبرية م�ن الواقعية ،ويف ه�ذا الس�ياق يمكن التفكري ب�أن إيران
الط�رف الراب�ح عىل امل�دى البعيد؛ ألن أهم مص�در إلنتاج الطاقة النووية ه�و علم الطاقة
وخصوصا أنه ال نس�تطيع إىل اآلن القول إنه
النووي�ة ال�ذي أصبحت إيران متتلكه بالفعل،
ً
توجد خطة لدى الواليات املتحدة لعرقلة إيران عن مرشوعها .يف احلقيقة يمكن عدّ تفكري
كهذا بأنه مبني عىل أس�س س�ليمة ومدعومة بأمثلة جتريبيةً ،
وأيضا يمكن القول إنه متوافق
جدًّ ا مع الفرضيات النظرية لتصنيع السالح النووي.
إذا نظرن�ا إىل املوض�وع م�ن ناحي�ة األمثلة الس�ابقة ،وإذا افرتضنا أن املرحلة س�تعطي
نتائج مماثلة -نجد أنه ليس لدى واش�نطن مؤرشات إجيابية عىل املدى الطويل.
ون�رى أن كل املفاوض�ات النووي�ة الت�ي أجري�ت إىل اآلن
والتي اس�تمرت عىل هذا الس�ياق وتعرضت فيها الدول املعنية
للضغط -نجحت تقري ًبا يف تصنيع السلاح النووي.

تع�� ّد الحكوم��ة اإليرانية التي
ّ
وقع��ت على اتف��اق وقف إطالق
النار هذا -أنه متنفس لها على
والنم�وذج الوحي�د املغاير هل�ذا األمر هو ليبيا ،ف�إذا راعينا
المدى القريب والمتوسط ،وترى
أنها ستس��تخدم هذه الخبرة تأثير الرشوط فيه�ا عقب حرب العراق ن�رى أن العامل املؤثر
الذي ردع ليبيا ليس الضغط الدبلومايس واالقتصادي الدويل،
النووية على المدى البعيد
ب�لاحتاملي�ةخوضه�احر ًب�ام�عإدارةب�وش.
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انطباعا بأهنا س�تلجأ إىل احلل العس�كري
إن إدارة ب�وش الت�ي حاربت العراق أعطت
ً
بخصوص موضوع إنتاج أس�لحة الدمار الش�امل ،لذلك رأت ليبيا التي كانت يف بدايات
ه�ذه املرحل�ة -أن تعرضها لنفس املصري وارد جدًّ ا ،لكن إذا أخذن�ا بعني االعتبار املرحلة
التي وصلت إليها إيران يف إنتاج الطاقة النووية نرى أهنا يف مراحل متطورة جدًّ ا عام كانت
ريا عن وضع إيران -ال يقدم لنا دليلاً كاف ًيا للدفاع
عليه ليبياَ ،
وعدّ الوضع الليبي خمتل ًفا كث ً
عن فكرة أنه يمكن عرقلة إيران عن مرشوعها ،وانطال ًقا من هذا املبدأ نس�تطيع القول إن
الوضع يف دول مثل باكس�تان وكوريا الشمالية أش�به بوض�ع إيران ،وانطال ًق�ا من األمثلة
املامثل�ة يمكن الدفاع عن الرأي الذي يقول إن إيران س�تنجح على املدى الطويل يف إنتاج
السلاحالنووي.
نفع�ا جت�اه كوريا الشمالية ،ولكون ه�ذه البالد طر ًف�ا بعيدً ا عن
وإن الضغوط�ات مل تجُ �د ً
األسواق العاملية فإن ذلك عزز من قدراهتا بتحمل الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية جتاهها.

وعلى الرغ�م م�ن أن إيران مل تك�ن دولة معزول�ة مثل كوريا الشمالية إال أن�ه من املمكن
تشبيهها باألخرية يف هذا اخلصوص إىل حد كبري.
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ورغ�م تأث�ر إي�ران اقتصاد ًّيا إىل حد كبري هببوط أس�عار النف�ط وتده�ور اقتصادها نتيجة
انخف�اض قيم�ة عملتها املحلي�ة ،إال أن ذلك مل يأت بالنتائج السياس�ية واالجتامعية التي كان
الغ�رب يتمناها ،فالضغوطات االقتصادية والدبلوماس�ية ضد إيران مل تؤ ّد إىل عدم اس�تقرار
سيايس أو حراك اجتامعي فيها.
وإذا استمرت العواصم الغربية يف فرضياهتا اخلاطئة بأن األزمات االقتصادية ستؤدي إىل
ث�ورة يف إي�ران ،فإن إخفاقها يف إيران مرة أخرى وارد بقوة؛ ب�ل عىل العكس إن الضغوطات
الت�ي مت�ارس ضد إي�ران وبخاصة يف جمال الطاقة النووية مل ت�ؤ ّد إىل رشخ اجتامعي ،بل يمكن
القول إهنا أ ّدت إىل تكامل سيايس واجتامعي فيها.

ووض�ع واش�نطن بالنس�بة لل�دول األخرى التي تس�عى إىل تطوي�ر أس�لحة نووية -ليس
مرش ًق�ا ،فعىل س�بيل املث�ال نجحت فرنس�ا واهلند وباألخص باكس�تان يف إنتاج سلاح نووي
رغم املعارضة الش�ديدة من واش�نطن .واحلقيقة أن عدم نجاح إيران يف حتقيق ذلك عىل املدى
الطويل سيكون مفاجئة أكرب ،ومن املمكن القول إن الضغوطات التي واجهتها هذه الدول ما
عدا باكس�تان مل ترق إىل مس�توى الضغوطات جتاه إيران ،إال أنه يمكن القول إن وجود مسافة
بني إيران والنظام العاملي أعطى فرصة إليران.
وعند النظر إىل املوضوع من جانب الفرضيات النظرية إلنتاج السلاح النووي -تظهر
أمامنا من جديد صورة مماثلة ،عندها يمكن النظر إىل إجابات عن أس�ئلة ،منها :ملاذا تسعى
دولة يف هذا الوضع إىل احلصول عىل سالح نووي؟ وملاذا تتخىل عن املطالبة بسالح نووي؟

يمكن اإلجابة عن هذا من جهات خمتلفة ،لكن بش�كل عام تربز أمامنا إجابتان :األوىل
األس�لحة النووية أفضل آلة دفاع ،والثانية هي أن الدول التي مل تكن حتت محاية درع املظلة
النووي�ة ل�ن تتخىل عن هدفها يف إنتاج السلاح النووي ،وإيران م�ن حيث املبدأ من أفضل
األمثل�ة التي متتلك هذين العنرصين ،فإيران ليس�ت حتت املظل�ة النووية ألي دولة حليفة،
ولذلك ال تش�عر بأهنا يف أمان.
وعىل العكس متا ًما فهي تش�عر بنفس�ها أهنا ضعيفة حتت التهديدات املس�تمرة من دولة
عظم�ى كالواليات املتحدة التي تربطها هبا عالقات س�يئة للغاية ،وال تش�عر أبدً ا أهنا حتت
محاي�ةأيم�نحلفائه�ا.

رسعت من جهودها املستمرة منذ  30عا ًما ،وبخاصة يف حرهبا مع
وإذا فرضنا أن إيران ّ
خمرجا وحيدً ا
الع�راق يف جم�ال الطاقة النووية -يظهر لنا أن إيران ترى يف األس�لحة النووية ً
سلاحا نوو ًّيا يف الرشق
رسا أن إرسائيل ه�ي التي متتلك
ً
لبقائه�ا ،وم�ن جهة أخ�رى ليس ًّ
األوسط ،وعندما جتتمع هذه األمور يف مكان واحد فإنه ليس من الصعب التوقع بأن إيران
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وستستمر يف البحث عن السالح النووي ما مل يتغري
س�ترص عىل موضوع السلاح النووي.
ّ
ّ
أح�ده�ذهالشروط.
إن اضط�رار إي�ران إىل التن�ازل عن موقفه�ا هو االدع�اء األقوى لدى
املدافعين ع�ن فك�رة أن إيران كانت الط�رف اخلارس ،وأن الط�رف الرابح
كان ال�دول الغربي�ة ،والذين يرددون هذا االدعاء ويعدّ ون بش�كل عام أن
انتص�ارا للوالي�ات املتحدة -يرون أن عن�اد إيران يف موقفها
التفاه�م كان
ً
الرافض للتفاوض حتى اآلن ،وعدم امتالك الدول الغربية أدوات الضغط
دبلومايس هلا،
الكافي�ة عليه�ا إلجبارها عىل التن�ازل عن موقفها -انتص�ار
ّ
ورغ�م أحقية هذا االدع�اء يف بعض جوانبه بمعناه الوصفي إال أنه ضعيف
جدًّ ا من حيث حتقيقه أهدا ًفا ملموس�ة ،ومن املمكن عدّ إجبار اخلصم عىل
التنازل يف مثل هذه االتفاقات الدبلوماس�ية نتيجة مهيبة ،لكن اهليبة ليست
وضع�ا هل�ا مقابل ملم�وس ،وقد ترى إي�ران يف هذا األمر أن�ه فقدان هيبة،
ً
نرصا هلا.
ولذلك نتفهم دفاعها عن االتفاق باستمرار ،وعدّ ها إياه ً

ويمكن لل��دول الغربية أن
ت��رى أنه��ا حقق��ت نص ًرا
دبلوماسيًّا تعجيز ًّيا على
إي��ران بع��د م��دة طويلة؛
لك��ن بالمقاب��ل ال يعن��ي
تراجع الخص��م بالضرورة
نيل انتص��ار مؤكد ،فمثل
ه��ذه الصراع��ات ال يمكن
نيله��ا بالهيب��ة ،ب��ل البد
من التركيز عل��ى النتائج
الملموسة

نرصا
دبلوماس�يا تعجيز ًّيا
ويمك�ن للدول الغربية أن ت�رى أهنا حققت ً
ًّ
عىل إيران بعد مدة طويلة؛ لكن باملقابل ال يعني تراجع اخلصم بالرضورة نيل انتصار مؤكد ،فمثل
هذه الرصاعات ال يمكن نيلها باهليبة ،بل البد من الرتكيز عىل النتائج امللموسة.

وم�ن الطبيعي جدًّ ا أن يكون هناك من ينظر إىل اتفاق كهذا عىل أنه خطوة لتحقيق نتائج
ملموس�ةيفاملس�تقبل.

واملدافعون عن هذا الرأي يرون أنه ليس هناك وقت كاف للوصول إىل نتائج ملموس�ة،
لكن قد ينتج عن فرتة  10أو  15عا ًما الكثري من األمور ،وأن حدوث تغيري حمتمل يف النظام
ٍ
ح�د كبري ،لذلك يرون أن تأجيل املش�كلة س�يأيت بنتائج
اإليراين س�يأيت بنتائج
ملموس�ة إىل ّ
9
أفضل من عدم تأخريها.
لكن حتى خالل هذه الفرتة التي يتوقع أن تفيض إىل نتيجة نرى أن الدول الغربية ال متلك
أي آلة ضغط إسرتاتيجية.

وإذا وضعنا يف احلس�بان حجم املس�اعي والوقت الالزم لتطبيق احلظر احلايل عىل إيران،
وإلقن�اع ال�رأي العام الغ�ريب والدول األخ�رى هبذا احلظ�ر ،وبخاصة بعد أن أثب�ت النظام
اإلي�راين متانته يف أكثر من مرة -نرى أنه ليس�ت هناك أس�باب كافية للش�عور هبذا التفاؤل؛
والسيام أننا ندرك أن الرشكات الغربية ستتدفق يف السنني العرش القادمة إىل إيران التي أحوج
ّ
ما تكون إىل االستثامرات ،وال خيفى عىل أحد بدء لقاءات اقتصادية يف طهران.
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ويف حال فرض حظر جديد عىل إيران ،ال ندري مدى استجابة الرشكات التي استثمرت
هناك عىل مدى عرش س�نني للقيود األمريكية خالل فرتة قصرية ،لكننا نتوقع أهنا س�تحتاج
إىلفترةزمني�ةأط�ولم�نالت�يقبله�ا.

وم�ن جهة أخرى فإن رهان الدول الغربية وعىل رأس�ها الواليات املتحدة عىل س�قوط
ً
النظ�ام اإلي�راين يعدّ ً
أي عنرص
أيضا
مؤرشا عىل عدم وجود خط�ة أخرى لدهيم ،وال يوجد ّ
يؤ ّيد س�بب فاعلية هذا االحتامل الذي اختُرب عدة مرات وانتهى باإلخفاق.
إال أن�ه وعلى الرغ�م من ذلك ف�إن واش�نطن مدركة أن ه�ذه االتفاقية خي�ار أفضل من
الوضع األس�بق ،وقد منح جملس الش�يوخ األمريكي إدارة أوباما قبل القرار املتخذ يف أيار/
مايو الصالحية الكاملة يف املفاوضات.
�م فإن البني�ة التحتية الالزم�ة من أجل التع�اون يف وضع اجلاهزي�ة ،وقد فضلت
وم�ن َث ّ
واشنطن ضمن هذا اإلطار خيار إرسال إشارات إجيابية إىل الطرف اآلخر ،وأخذت اإلدارة
األمريكي�ة -املع�روف عنه�ا إخفاؤها موافقة الربملان بش�كل ع�ام -دعم الربمل�ان ً
أيضا قبل
الذهاب إىل االتفاقية؛ وذلك من أجل إظهار رغبتها يف ذلك األمر.
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وإن موق ًفا كهذا له أمهية من أجل توضيح الطرف اآلخر وتأسيس الثقة من خالل القضاء
عىل احتامل االنخداع يف املفاوضات ،فإذا كانت اإلدارة األمريكية تتحرك بش�كل مكش�وف
يف اتفاقية ما كام هو احلال هنا ،يمكن أن ُيفسرّ ذلك بأنه مؤرش عىل الرغبة يف التعاون.

يف ه�ذا اإلط�ار ،يب�دو أن الط�رف األمريكي يف اللقاءات قد ّ
حل املش�كلة بنس�بة كبرية،
انطباعا بأنه سيقبل هبذا االتفاق بكل رسور ،وستدخل يف جمال التعاون.
وخلق
ً
ويمك�ن الق�ول باختصار إن إيران املقيدة يف جماالت عدة كأهنا اشترت فرتة زمنية تتنفس
فيها من خالل هذه املفاوضات.

وإذا نظرن�ا إىل تاريخ االنتش�ار الن�ووي ،وأخذنا بعين االعتبار التقييمات النظرية حول
التس�لح الن�ووي -نرى أن اإليرانيين خيططون للخروج بش�كل مربح من ه�ذه االتفاقية يف
املدى البعيد ،ويبدو أن هذا التخطيط خاطئ إىل حد كبري.
س�نقيم بش�كل ع�ام نوعية النتائج التي س�يؤدي إليه�ا االتفاق ،وذلك
ويف الفص�ل اآليت
ّ
من خالل التقييامت حول إصابة احلس�ابات يف هذا الش�أن أو ال ،كام س�نبحث فيه ً
أيضا :من
سيكون الرابح يف هذا األمر :صاحب احلسابات البعيدة املدى أم القصرية املدى؟

جذور االتفاقية ونتائجها

إىل أين نتجه من هنا؟ كلنا نموت يف املدى البعيد.

انطباع�ا حول أمهية الربح عىل املدى البعيد،
أتباعا هلا بعد خلقها
ً
م�ن الس�هل أن جتد إيران ً
ناجحا.
وأهنا عقدت اتفا ًقا
ً
ويف النهاي�ة يمكن أن تظهر مس�ألة الطاق�ة النووية ً
أمرا
أيضا والتي جيري احلدي�ث عنهاً -
يتطلب إجراء حسابات بعيدة املدى.

ويف هذا اإلطار إذا كانت إيران هي الرابحة عىل املدى البعيد ،واس�تطاعت يو ًما ما تصنيع
السلاح الن�ووي ،فإن القول إن إيران ه�ي الرابحة يف هذا املوضوع يس�تند إىل أرضية منطقية
داخليا إنه ينطبق عىل اخلارج ً
أيضا،
جدًّ ا ،إال أنه من غري املمكن القول عن هذا األمر املتناس�ق
ًّ
والبد عىل وجه اخلصوص إدراك أن حسابات الربح عىل املدى البعيد ال تكون عادة حسابات
إجيابي�ة؛ بس�بب خصائص العالق�ات الدولية نفس�ها؛ وألن امل�دى البعيد بالنس�بة للعالقات
ٌ
الدولية
املوجه عىل املدى البعيد؟ لذلك عند
طويل جدًّ ا ،وال يمكن معرفة من الذي س�يكون ِّ
النظر من هذه الناحية فإن الدول لألسف ال ختطو خطوات تعتمد عىل حسابات بعيدة املدى،
وكام يقول كينس" :كلنا ميتون عىل املدى الطويل".
وال يوجد ضامن إليران التي اضطرت للرتاجع اليوم من أن تعيش املشكلة نفسها مستقبل،
وبخاصة أن حساباهتا عىل املدى البعيد أمنيات أكثر من كوهنا آمالاً عقالني ًة.
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ثان ًيا إن احلسابات البعيدة املدى غامضة ،فاملدة التي تظهر اليوم عىل أهنا لصالح طرف ما قد
وضعا آخر حسب تغيري األحداث أو استمراريتها.
تكسب
ً

واألهم هو كيفية اس�تخدام املدة ال املدة نفس�ها ،وإذا قيمنا املوض�وع من وجهة النظر هذه،
فإن احتامل ّ
حتكم الواليات املتحدة بإيران ليس يف جمال تصنيع السلاح النووي فحس�ب؛ بل يف
مجي�ع املج�االت األخرى بش�كل مبارش أو غري مبارش م�ن خالل مراقبي األم�م املتحدة ،ويبدو
أن ه�ذا االحتامل أكبر من احتامل مراقبة امتالك إيران السلاح النووي فق�ط؛ لذلك إذا تناولنا
االتف�اق عمو ًم�ا نجد أن مكاس�ب إيران فيه قليلة بالنس�بة ملكاس�ب الوالي�ات املتحدة ،وذلك
بسبب النقطتني األخريتني.

وإذا تناولنا هذين املوضوعني كلاًّ عىل حدة جيب التفكري بالدرجة األوىل بمكانة احلس�ابات
البعيدة املدى يف العالقات الدولية ،والتفكري بأن العمل عىل حس�ابات بعيدة املدى يف أمثلة عن
التعاون كمفاوضات الطاقة النووية له فوائد أكرب -هو قناعة شائعة ،وبخاصة بالنسبة للمفهوم
املؤسس�ايت الليربايل فإن الدول ليس�ت عمياء إىل درجة أن تبني حس�ابات قصرية األمد؛ بل
ت ُِع�دّ حس�ابات عقالنية ومنطقي�ة بعيدة املدى؛ ألنها ترى أن احلس�ابات الطويل�ة األمد تكون
مربحة دائماً  .إن "ظالل املس�تقبل" تُبنى فوق القرارات املتخذة يف احلارض ،و ُيعتَقد أن من املربح
الترصف عرب النظر إىل املستقبل.

ويرى اخلرباء الذين حياولون توضيح ذلك أن التعاون عىل املدى البعيد يكون هو املربح ،إال
أن هذا احلس�اب يف الواقع يس�تند إىل منطق تكرار اختاذ الدول قرارات مش�اهبة لبعضها يف نامذج
خمتلفة ،مع أن العالقات الدولية ال تدع لألسف أرضية للحسابات ذات املدى البعيد ،وبخاصة
املس�ائل الت�ي من قبي�ل الطاقة النووي�ة ،فهي ال تقدّ م لصاح�ب القرار خيارات واس�عة؛ وذلك
بس�بب أمهيتها احليوية ،وليس هناك ضامن لكس�ب نتيجة يف املستقبل ُع ِجز عن كسبها يف الوقت
والس�يام أنه ال يمكن استخالص نتيجة أن املستقبل سيكون أفضل من احلارض بالنسبة
احلارض،
ّ
إليران ،وس�يبقى الس�ؤال حول كيفية انتقال إيران إىل موقع أفضل مع ًّل ًقا بال جواب طوال املدة
التي مل حتصل فيها نقطة حتول يف النظام العاملي عىل املدى البعيد لصالح إيران.

كام أنه ال يمكن عدّ الوقت وسيلة مفيدة ما مل يعمل ضد القوي ،وإن افرتاض حصول نقطة
حتول عىل املس�توى اإلقليمي والعاملي ً
أيضا لصالح إيران خالل الس�نوات العرش أو الس�نوات
ً
اخلمس عرشة القادمة -سيكون
افرتاضا زائ ًفا ال داعي له بالنسبة لإليرانيني ،إضافة إىل ذلك فإن
فرصا أخرى لتطوير إستراتيجيات
الوقت يعمل يف اجتاهني ،وس�يمتلك األمريكان مع الزمن ً
ريا فإن الواليات املتحدة مل تستهلك أ ًّيا من اخليارات األخرى ،وسيكون
خمتلفة ضد إيران ،وأخ ً
بإم�كان األمريكيني يف الس�نوات العشر أو اخلمس عرشة القادمة تناول مجيع اإلستراتيجيات
التي تناولوها حتى اآلن.
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وخلال هذه املدة الزمنية س�تكون االحتماالت -بد ًءا من العقوب�ات االقتصادية ،والعزلة
الدولية ،واملضاربات يف أسعار النفط ،وصولاً إىل التدخل يف شؤون إيران الداخلية ،وإجبارها
على الرتاجع ع�ن حروب الوكال�ة يف التوازنات اإلقليمي�ة ،بل وحتى رضهب�ا -مطروحة عىل
الطاولة ،ومن َث ّم ليس هناك أي سبب الفرتاض أن الوقت يعمل بشكل حتمي لصالح إيران.
ومن املحتمل أن اإلدارة اإليرانية ً
أيضا تعي هذا األمر إال أهنا تريد املبالغة يف أمهية اكتساب
الوقت وذلك بغية الدعاية السياس�ية ،ولو تُرك هلا اخليار فمن املحتمل أهنا كانت تفضل الربح
يف املدى القريب عىل البعيد منها.

وأم�ا احلقائق األخرى الت�ي تدعم قناعة أن الوقت لصالح إيران فيتعلق بام س�يحدث يف
أثن�اء مرحل�ة التفتيش ،فقد تظهر يف هذه املرحلة آراء تنطلق بش�كل خاص من س�جل إيران
الدبلوم�ايس يف مثل هذه العمليات 10،وبحس�ب هذا املفهوم ف�إن طهران راضية عن مراقبي
11
األس�لحة ،إال أهنا تس�تطيع إجياد طرق لعرقلتهم ،ومراوغة الرأي العام العاملي بش�كل ما.

نوعا م�ا ،وإذا نظرن�ا إىل النامذج النووي�ة األخرى ،وإىل
وه�ذه املقولة/احلكاي�ة صحيح�ة ً
س�جل إي�ران الدبلوم�ايس فإنا ال نجد أدل�ة كافية تبعث على تفاؤل مراقبي األم�م املتحدة يف
هذا الشأن ،إال أن التحليالت من هذا النوع قد تتحول إىل قراءات أحادية لرتكيزها فقط عىل
إيران.

كام أن مهارة إيران يف مثل هذه املناورات معروفة لدى اجلميع؛ بل حتى إهنا تعبري مبتذل،
وتحُ ِّ�و ُل مث�ل هذه التعبريات املبتذلة أحيا ًنا التحليالت إىل أن تحُ َفظ عن ظهر غيب ،وإذا أعدنا
النظ�ر م�رة أخ�رى بالتخ ّلص من ه�ذا احلفظ عن ظهر غي�ب يظهر لنا وج�ود جانبني ملرحلة
التفتيش هذه ً
أيضا.

يف الواق�ع يمك�ن النظر إىل مرحل�ة التفتيش عىل أهنا اس�تمرار للمباحث�ات ،بل حتى إهنا
جزء منها ،ويف هذا السياق فإن التفكري بعدم فاعلية األسباب التي دفعت إيران إىل املباحثات
الرسمية يف أثناء مرحلة التفتيش أو إىل إعاقة إيران عملية التفتيش -أمر ليس يف حمله.

إن مراح�ل التفتي�ش التي جي�ري احلديث عنها ق�د ُحضرِّ ت من خلال مباحثات مكثفة،
وبش�كل ال تقبل الفراغ أبدً ا ،وعىل الرغم من ظهور بعض الثغرات عىل املس�توى الفعيل ،إال
أن�ه جي�ب القول إن االتفاق أمر حمزن جدًّ ا إليران ،أما لألمريكيني فهو نتيجة أكثر من املتوقع،
12
ولو كان ذلك مكتو ًبا فقط.

أما الثغرات التي تظهر خالل التطبيق ،فال يمكن القول ً
أيضا إهنا إجيابية بالنس�بة إليران؛
فاألمريكيون لن يرتددوا يف س�د الثغرات املحتملة التي ينبغي سدها
ميدانيا ،وسيستمرون يف
ًّ
اهت�ام إي�ران يف هذا الش�أن من خالل إلصاقهم هب�ا هتمة حمفوظة عن ظهر قل�ب ،وهي أهنا ال
ترغب يف التفاهم.
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تدخل
لك�ن عملي�ة التفتيش هذه ق�د تعني مع الزم�ن أهنا ّ
ّ
يف العدي�د م�ن جم�االت الس�يادة اإليرانية ،وس�يكون اجلانب
األمريك�ي قد وصل إىل غايت�ه يف إمكانية الس�يطرة عىل إيران
يف الشأن النووي ،بل حتى يف املجاالت األخرى ً
أيضا ،وذلك
بخلقه�ا أزمات مدروس�ة ،ونرشه�ا يف األوس�اط الغربية بأن
تتهرب من التفتيش.
إيران ّ

ً
أصبح��ت إي��ران بل�� ًدا
خاضع��ا
ً
لتفتي��ش أس��لحته
وتابع��ا
إلستراتيجية التقييد التقليدية،
وتع�� ّد إس��تراتيجية التطوي��ق
منهجً ا ق��د ي ّ
ُفضل��ه األمريكيون
كثي�� ًرا ،وبخاص��ة إذا وضعن��ا
أم��ام أعينن��ا نموذج��ي االتح��اد
ويمك�ن النظر إىل مرحلة التفتيش هذه عىل أهنا منهج تريد
السوفييتي والعراق
إدارة أوبام�ا بالتحدي�د نقله إىل دولة كإي�ران؛ فلدى أوباما نية
بعدم التدخل يف األزمات الدولية بشكل مبارش ،وتطبيق إسرتاتيجية التقييد من خالل السبل
الدبلوماسية واملؤسسات الدولية يف الشأن اإليراين ً
أيضا.

خاضعا لتفتيش أس�لحته
ويف هذا الصدد أصبحت إيران بلدً ا
وتابعا إلستراتيجية التقييد
ً
ً
منهجا قد ُي ّ
ريا ،وبخاصة إذا وضعنا
التقليدية ،وتعدّ إسرتاتيجية التطويق ً
فضله األمريكيون كث ً
أمام أعيننا نموذجي االحتاد السوفييتي والعراق.

ويمك�ن النظ�ر إىل مرحل�ة التفتي�ش ه�ذه عىل أهنا ن�وع من التقيي�د ،وإن مل يك�ن كالذي
ُفرضت عىل العراق يف تس�عينيات القرن املايض ،حيث س�يكون بإمكان الواليات املتحدة أن
تتدخل يف الس�يادة اإليرانية دائماً  ،وس�تكون األخرية عرضة آللة تقودها واشنطن ،وإن الظن
بع�دم حتوي�ل األمر إىل آلة تتحكم فيها الواليات املتح�دة باليد ،ليس إال تفاؤلاً زائ ًفا ال لزوم
له ،كام أنه جيب عدم املبالغة ً
حتول إيران إىل مركز جلذب االستثامر يف املنطقة.
أيضا يف احتامل ّ

ويمك�ن عند التفكري بإزال�ة العقوبات االقتصادية ذات األمد البعي�د التنبؤ بزيادة حجم
االس�تثامرات والتجارة يف إيران ،إال أن انتظار دخول الواليات املتحدة عىل وجه اخلصوص
أمرا س�خي ًفا ،فإن واش�نطن ال تستطيع ّ
غض ال ّنظر عن قلق
يف عالقات وثيقة مع إيران يكون ً
الس�عودية وإرسائيل الدولتين احلليفتني هلا يف املنطقة ،كام أنه من غري الصواب ً
أيضا تس�ليم
أمريكا نفس�ها متا ًما هلذا القلق 13.يف الواقع هي تس�عى إىل استمرار التوازنات التي أنشأهتا يف
الرشق األوس�ط ،واتباعها هنج إش�عار كل طرف يف املنطقة بأهنا جمبورة جتاهها.

توجه الرشكات األوروبية ،والروسية
وإن األمر األهم خالل هذه املدة الزمنية هو احتاملية ّ
والس�يام أنه يف حال عدم حتقيق الواليات املتحدة
وراد جدًّ ا،
والصينية إىل إيران ،وهذا األمر ٌ
ّ
تكي ًفا وموائمة ما فمن الواضح أن ممثلني كروسيا والصني بل حتى الدول األعضاء يف االحتاد
األورويب ستسارع إىل ملئ الفراغ املوجود يف إيران ،إال أنه جيب التفكري ً
أيضا أن طهران غري
جاهزة بعد لالس�تثامرات ،وبخاصة طويلة األمد منها.
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وستعاين إيران التي ستخضع ملراقبة دائمة طوال السنوات العرش
أو الس�نوات اخلمس عرشة القادمة صعوبات يف جذب املس�تثمرين
على املدى الطويل ،لذا ال نتوقع يف هذا اإلطار ارتياحها من اجلانب
االقتص�ادي.

وال يوج�د لدين�ا يف الوق�ت احلارض معطي�ات كافية ك�ي نتخيل
رشق أوس�ط ذا مركزية إيرانية كام ُيبا َلغ ،ألن هذا يعني أنه جيب علينا
14
انتظار تغيرّ موازنات القوى اإلقليمية عىل املدى القصري واملتوسط.
وعن�د مجع ه�ذه الرواية بش�كل كام�ل يظه�ر لدينا تكاف�ؤ نتائج
املفاوضات مع األسباب املؤدية إليها.

يمكن عن��د التفكي��ر بإزالة
العقوب��ات االقتصادي��ة ذات
األم��د البعي��د التنب��ؤ بزيادة
حجم االستثمارات والتجارة
في إي��ران ،إال أن انتظار دخول
الوالي��ات المتح��دة عل��ى
وجه الخص��وص في عالقات
وثيق��ة مع إي��ران يك��ون أم ًرا
ً
س��خيفا ،ف��إن واش��نطن ال
ّ
تس��تطيع
غ��ض ال ّنظ��ر عن
قل��ق الس��عودية وإس��رائيل
الدولتين الحليفتين لها في
المنطقة

إن إيران اضطرت إىل القبول هبذا االتفاق بسبب فقداهنا مقاومتها،
والواق�ع أهن�ا يف موقف مدّ ت في�ه يدها إىل الوالي�ات املتحدة باتفاقية
تظهر عىل أهنا س�تتخلص من خالل من العزلة ،وإن كانت مس�ألة كم
س�تخرس م�ن يدها املمدودة ال تزال موضع نق�اش ،إال أن العملية قد
القوة بين أطرافها إىل حد كبير ليس تعاو ًنا مبن ًي�ا عىل االرتباط
ب�دأت ،وإن تعاو ًن�ا تتباي�ن فيه ّ
املتبادل بني أطرافها ،بل شكل من أشكال عالقة ارتباط الضعيف بالقوي بشكل أكرب.

النتائج المحتملة للشرق األوسط

عىل الرغم من ظهور مس�ألة الطاقة النووية اإليرانية وكأهنا يف جمال اهتامم القوى الكربى،
وبخاص�ة األمريكية منها ،ومناقش�تها من هذا املنظور عىل أهنا أجن�دة يومية يف كل مكان -إال
أهن�ا يف األص�ل مس�ألة إقليمية ،ومن َث ّم س�تكون نتائجه�ا اإلقليمية أكث�ر ،إىل درجة ال يمكن
قياس�ها بنتائجه�ا العاملي�ة ،وأبس�طها أننا إذا افرتضن�ا إزالة القي�ود االقتصادية والدبلوماس�ية
الكبيرة واملفروض�ة عىل إي�ران ،نس�تطيع التوصل إىل نتيج�ة ظهور فرص لصال�ح طهران يف
املنطقة ،إال أنه ال جتب املبالغة يف هذه الفرصة ،فإن طهران ستس�تمر بفضل املجال املتاح هلا يف
15
االتفاق باالستمرار يف زيادة قواعد اشتباكها اإلقليمية.

حتول قواعد االش�تباك هذه إىل عملية انتش�ار حتى اآلن،
إال أنن�ا إذا وضعن�ا بعني االعتب�ار ّ
وتسبب ذلك يف ر ّدات فعل للدول اإلقليمية -فإن إيران ستتسبب يف تشكيل ائتالفات يف املنطقة.

إن متلك إيران لألسلحة النووية يف األصل مسألة إقليمية ،وإن اعتبار إيران املالكة لألسلحة
النووية بأهنا ّ
ريا ألمريكا التي تبذل جهو ًدا أكرب يف هذا الشأن -ما هو إال مبالغة
تشكل هتديدً ا كب ً
يف هذا التهديد ،فمن احلقائق املعروفة ميول التقاليد األمنية القومية ألمريكا إىل مبالغة مثل هذه
التهديدات ،إال أننا إذا ختلصنا من هذا اخلطاب وتناولنا املسألة ّ
بتأن فمن املمكن حينها القول
إن إيران التي متتلك األس�لحة النووية ال ّ
تش�كل هتديدً ا ألمن الوالي�ات املتحدة ال عىل املدى
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ً
هتدي�دا ألمريكا وإن صنعت السلاح النووي؛ ألن
القصري وال املتوس�ط ،ولن تش�كل إيران
طهران تفتقر إىل تكنولوجيا توصل هبا هذه األس�لحة إىل واشنطن ،والقنبلة النووية وحدها ال
تعني شيئًا؛ ألن هذه القنابل تتطلب أنظمة صواريخ ،وطائرات قاذفة ،أو غواصات نووية كي
ترسلها إىل مسافات بعيدة ،مستخدمة تكنولوجيا األقامر الصناعية.

وما دامت هذه األنظمة املناس�بة غري متوفرة فمن غري املمكن أن ّ
تش�كل األس�لحة النووية
رتسل من خالل صواريخ قصرية
هتديدً ا ،وبخاصة بني القارات ،وأما األسلحة النووية التي ُس َ
ومتوسطة املدى فال ّ
تشكل هتديدً ا للواليات املتحدة.

وتطوي�ر أنظم�ة الصواري�خ العابرة للق�ارات تتطل�ب تكنولوجي�ا عالية جدًّ ا م�ن األقامر
الصناعي�ة ،وال توج�د لدينا أس�باب تدفعنا للتفكير بامتالك إيران إلمكانيات م�ن هذا النوع
س�واء على امل�دى القصري أم املتوس�ط ،وحتى لو ُط ِّورت ه�ذه التكنولوجيا فم�ن غري املمكن
أن تدخ�ل إي�ران يف حرب نووية ضد الواليات املتحدة األمريكي�ة عند مراعاة املوقع اجلغرايف
لكال البلدين ،إذ إن الرضبة املوجهة يف احلرب النووية ستكون األوىل ال الثانية؛ يعني أن إيران
ل�و رضب�ت الواليات املتحدة فإن ح�دود جغرافيتها تعج�ز عن التصدي لرضب�ات مماثلة من
األخرية التي متتلك اإلمكانيات واجلغرافيا الواسعة من أجل ذلك.

ويف ه�ذا اإلط�ار ف�إن احلساس�ية الت�ي تظهره�ا الواليات املتح�دة جت�اه إيران بين الفينة
واألخ�رى يف موضوع السلاح الن�ووي مرتبطة بعالقتها م�ع إرسائيل ،ويمك�ن التلميح بأن
املرص متع ّلق بحامية إرسائيل ،وهذا املنطق ِ
حيمل شيئًا من الصحة واحلقيقة،
املوقف األمريكي
ّ
إال أن أمري�كا اختارت هذه املرة طريق املفاوض�ات رغماً عن إرسائيل ،وقد وردت ترصحيات
يف أثناء زيارة نتنياهو إىل واش�نطن قبيل االنتخاب�ات بأن إرسائيل كانت منزعجة جدًّ ا من هذه
املفاوضات ،وأهنا تقرتح وجوب اختاذ تدابري أقس�ى من التي قبلها ،وال ش�ك أن من الطبيعي
انزعاج إرسائيل من إيران وهي متتلك السالح النووي.

إال أن�ه م�ن املمكن القول من جهة أخرى أن تل أبيب تبالغ ً
أيضا يف هذا التهديد ،إذ حتى
ل�و طورت إيران السلاح الن�ووي فإن هذا ال يعن�ي بالرضورة أن إرسائيل س�وف تُقصف،
وأبع�د م�ا يمكن أن حيصل هو نش�وء توازن نووي بينه�ا وبني إيران ،واحلقيقة أن األس�لحة
النووي�ة بطبيعته�ا تعدّ هتدي�دً ا إذا كانت موجودة بي�د طرف دون اآلخر ،فعىل الس�بيل املثال
تش�كل األس�لحة النووية هتديدً ا إذا كانت متتلكها الواليات املتح�دة وال متتلكها اليابان ،إال
أنه وكام الحظنا يف النموذج األمريكي -الس�وفييتي ،واهلندي -الباكس�تاين فإن كان الطرفان
يمتلكان هذا السلاح ،فإن احتامل اس�تخدامه منخفض جدًّ ا.

ولألسلحة النووية تأثري الكرة البلورية16،حيث تظهر لألطراف التي قد تشارك يف احلرب
نتيجة احلرب بنمط واحد فقط ،فقد يكون يف احلرب النووية كل يشء ما عدا الفائز ،والدول
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ال تدخل يف حرب تتي ّقن من أهنا ستزول بعدها؛17لذلك ال تُستخدم األسلحة النووية ،لكون
ه�ذه املعلوم�ة ترتاءى أمام أعني القادة بش�كل واض�ح ،وال يكتفي هذا النوع من األس�لحة
تأثيرا يعيق من خالله حتى حدوث حروب
بعرقل�ة حدوث حروب نووية فقط؛ بل يمتلك
ً
تقليدية ً
أيضا 18،إذ مل حيدث اش�تباك س�اخن بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي طوال
احلرب الباردة ،كام توقفت االش�تباكات املسلحة حتى يف كشمري ،بد ًءا من حلظة نشوء توازن
سلاحا نوو ًّيا فإن هذا األمر ال يعدّ مميتًا
نووي بني اهلند وباكس�تان ،وحتى لو طورت طهران
ً
بالنس�بة لت�ل أبيب ،إضافة إىل ذلك جيب أال نبالغ ً
أيض�ا يف التوتر األيديولوجي بني البلدين،
وكوهنام يس�تمران يف هذا التوتر اللفظي فإهنام يس�تخدمانه كام حيلو هلام ،إال أنه قد ظهر بشكل
واض�ح ،وبخاص�ة من خلال التطورات األخرية -ع�دم وجود توتر جيوس�يايس بني إيران
وإرسائي�ل.

�م لن يكون من اخلط�أ القول بمبالغ�ة إرسائيل يف عرض قلقها بش�أن التهديدات
وم�ن َث ّ
املتعلقة بالسلاح النوويّ ،
هتمها هي يف احلقيقة مس�ألة إطالة
املهمة التي ّ
وإن إحدى املس�ائل ّ
عزل�ةإي�رانالدولي�ة.

لذلك عند النظر من هذه الزاوية فإن املفاوضات لن تأيت بنتائج س�لبية للواليات املتحدة
وإرسائي�ل،
ض�ع يف احلس�بان إمكاني�ة الس�يطرة على إيران من خلال مفتيش
والس�يام إذا ُو َ
ّ
األس�لحة ،واس�تمرار نمط العالقات ا ُمل ْح َكمة ،حينها يظهر لنا أن إيران حتت الس�يطرة عىل
األقل خالل الس�نوات العرش أو الس�نوات اخلمس عرشة القادمة.

يف الواقع يمكن القول إن هذه املفاوضات ومسألة السالح النووي ستو ّلد نتائج مبارشة أكثر لكل
دول املنطقة عدا إرسائيل ،حيث تتابع العنارص اإلقليمية األخرى كالسعودية ،ودول اخلليج ،وتركيا
العمليةبدقة،وحتاولأنتتخذموق ًفاجتاهها19.ويمكنأنتنظرهذهالدولإىلعدمإمكانيةإنتاجإيران
للسالح النووي عىل املدى القريب واملتوسط ،عىل أنه نتيجة مرحية هلم ،ويف مثل هذه احلالة ستسبب
إيران التي ستتفوق عىل دول املنطقة بامتالكها السالح النووي تغيرّ ً ا يف التوازنات اإلقليمية بشكل
خمتلف عن إرسائيل ،بينام من املمكن القول اآلن إن ذلك لن حيدث ،إال أنه من األمور التي يف غاية
األمهية ً
أيضا كيفية استثامر العنارص اإلقليمية للمديني القصري واملتوسط؛ ألن وصول إيران إىل هذه
القوة يف املدى البعيد سيبقى وار ًدا ،ودول املنطقة ليس لدهيا ضامنات كإرسائيل.
أمرا عاجلاً لدول املنطقة يف الوقت احلايل ،إذ إن مجيعها
ويمكننا القول إن هذا اخلصوص ال يعدّ ً
ستقومبحساباتطويلةاألمد.

إال أن التأثري احلقيقي هلذه املفاوضات عىل املنطقة سيكون يف املسائل التقليدية ،فبينام هتدف إيران
يف ه�ذا االتف�اق إىل إجياد متنفس هلا فإهنا ّ
تفكر من جهة أخرى بامتالكها توجيه طاقتها إىل جماالت
أخرى ،وعىل رأسها حروهبا بالوكالة يف ّ
كل من سوريا ،والعراق ،واليمن ،واألزمات االقتصادية،
والعزلةالدولية.
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ويعتقد اإليرانيون أهنم يقفون يف نقطة صحيحة متكنهم من توجيه جمرى مس�تقبل املنطقة،
يف حني ال جيدون سبيلاً سوى إحياء اقتصادهم فيام يتعلق باملجاالت املذكورة أعاله واملرتبطة
ببعضه�ا ً
بعضا ،فق�د حددت إيران أهدا ًفا حي�ال نرش جمال نفوذها عىل أكبر قدر ممكن ،وهي
تشعر بأن الظروف مواتية لذلك ،وأنه جيب أن توجه طاقتها إىل هذه املنحى.
احلقيق�ة أن ه�ذه الرواي�ة هي مقول�ة اإليرانيني من جهة ،وه�ي كذلك احلكاي�ة التي اتفق
عليه�ا املع�ادون إليران ،وبينام جيعل اإليرانيون من ذلك وس�يلة دعائية هل�م يميل معادوها إىل
االستمرار يف هذه احلكاية من أجل إظهار إيران عىل أهنا عنرص هتديد.

ق�د حتم�ل هذه احلكاية ش�يئًا م�ن احلقيقة ،لكن جي�ب أال ُيغفل ع�ن أنه مبالغ فيه�ا ً
أيضا،
أي نتائج ملموسة لتوسيع إيران نفوذها.
والسبب األول لذلك هو أنه لن تكون هناك ّ

ويف نقاش�ات السياس�ة اخلارجية بشكل عام ويف سياس�ات الرشق األوسط بشكل خاص
جي�ري احلديث بش�كل إجيايب كبري عن مس�ألة نطاق النف�وذ ،من دون التفكري بام س�يقابل هذا
النفوذ ،إال أنه البد من التذكري أن مس�ألة النفوذ اإلقليمي التي تكون هلا نتائج حمسوس�ة غال ًبا
ال تُنقل عادة إىل النتائج امللموسة ،ومن َث ّم فإنه حتى لو زاد نفوذ إيران فهذا ال يعني بالرضورة
أهنا ستحصل عىل نتائج مادية.

ّ
واملتش�كلة من حتريك الثاني�ة ائتالفات يف
والس�بب الثاين أن االس�تقطابات املعادية إليران
املنطقة ستسبب نتيجة توسيعها نطاق نفوذها -يف استهالك مجيع نفوذ إيران وطاقتها التي مجعتها.

وتُستق َبل ترصفات إيران يف ّ
كل من سوريا واليمن والعراق عىل أهنا مؤرشات عدائية مهام
كانت دوافعها ،واحلقيقة أن إيران تظهر يف هذه الساحات ميولاً يف التوسع النمطي الزائد التي
20
وصلت إىل إطار قدراهتا.

وللدول حرية يف الوقوع بميول توسعية زائدة وجتميع القوى ،لكن برشط أن تتحمل نتائج
ذلك ً
أيضا ،ومن املحتمل أن تكون اإلدارة األمريكية ترغب يف فتح الطريق أمام إيران لتؤ ّدي
الس�نية يف
ً
دورا أكث�ر فاعلي�ة ،وتظهر بش�كل خاص عنصر توازن ض�د املجموعات والدول ُّ
املنطقة ،إال أن هذا ال يعني أن تكون هناك عىل الفور عالقات س�اخنة ،واس�تثامرات اقتصادية
بني إيران والدول األوروبية 21.ففي حال ر ّدت اليوم الس�عودية ودول اخلليج األخرى ،وغدً ا
مرص والدول األخرى بتشكيل قطب مقابل هذا النوع من الفاعلية -فإن إيران ستواجه حينها
العزلة اإلقليمية يف وقت حتاول فيه االبتعاد عن العزلة الدولية.
إال أن من املحتمل أن يكون املس�ؤولون اإليراني�ون بدأوا يظنون أن يدهم أصبحت قوية،
وصار شعور حتويل هذا الوضع إىل فرصة لصاحلهم مغر ًيا جدًّ ا ،لكن يف النتيجة ستزيد طهران
من اشتباكاهتا اإلقليمية ،وستنترش كلام زادت منها ،وكلام تنترش ستواجه أزمات جديدة.
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النتائج المحتملة بالنسبة لتركيا

س�تو ّلد هذه االتفاقية نتائج تتعلق بش�كل مبارش بالسياس�ة اخلارجية الرتكية وهواجس�ها
األمني�ة ،إذ إن مواجه�ة تركي�ا بصفتها أهم عنرص تشترك مع إي�ران بحدود بري�ة للعديد من
املسائل األمنية عقب املفاوضات -هو أمر واقعي.

ويب�دو يف ه�ذا اإلط�ار أن اللج�وء نح�و مصطل�ح "التهديد اإلي�راين" يف تركي�ا ،ودخول
العالقات بني البلدين لألسف ضمن دائرة مغلقة -متوقع حدوثه بشكل كبري.

صحت االدعاءات القائلة بزيادة األنش�طة اإليرانية فإن احتامل ظهور توتر يف العديد
ف�إذا ّ
م�ن املج�االت بينها وبني تركيا أمر ليس ببعيد ق�ط ،ويمكن العثور عىل آثار هذا التوتر يف كثري
من القضايا ،ويف هذا اإلطار يكتس�ب الطريق الذي س�تحدده أنقرة لنفسها أمهية كبرية ،حيث
تقف مس�ألة اإلستراتيجيات البعيدة املدى التي تقوم عىل االختيار الصحيح حاجة رضورية
أمامها ،ويمكن يف هذا الصدد اعتبار األولوية األوىل لرتكيا هي الترصف بحذر ،وعدم املبالغة
يف استخدام لغة التهديد.
حتول هذه العالقات املعقدة إىل اش�تباك
والب�د من االعتراف بحقيقة أنه من غري املمك�ن ّ
س�اخن بني تركيا وإيران التي نفرتض زيادة تأثريها بعد املفاوضات ،واتباعها ميولاً عدائية يف
والس�يام -وكام ُيذكر يف العديد من التحليالت الت�ي تُد َمج فيها العوامل
التزاماهت�ا اإلقليمية،
ّ
مع�ا -أن العالق�ات الرتكية اإليرانية تس�تند إىل أرضية مس�تقرة إىل حد
التارخيي�ة واجلغرافي�ة ً
ِ
البلدين اللذين يعانيان أزمات ثقة متبادلة لن يتبادال بينهام املواقف
كبير ،لك�ن هذا ال يعني أن
القاسية والعدائية عىل االطالق.
أما يف مثل هذه احلاالت فتظهر سيناريوهات خمتلفة ،وبخاصة إذا كان األمر متعل ًقا بنجاح
22
إيران يف إنتاج السالح النووي ،فإن هذا يعني خسارة إقليمية كبرية لرتكيا.

ويحُ تَمل أن التحليالت املختلفة واملبنية عىل هذه اخلس�ارة املحتملة س�تتنبأ برصاع أشد بني
أنقرة وطهران ،وستويص األوىل بالتس ّلح واختاذ التدبريات الرضورية العاجلة جتاه هذا األمر،
إال أن هذا األمر س�يجعل تركيا بني ّ
فكي كامش�ة ،بدلاً من أن تقدّ م حلاً للمشكلة ،وإن املبادرة
يف إنتاج سلاح نووي ضد إيران املالكة هلذا السلاح س�توجب عىل تركيا يف املستقبل القريب
مواجهة إيران من جهة والغرب من جهة أخرى.

وإذا وضعن�ا يف احلس�بان أن الوص�ول إىل امتلاك السلاح الن�ووي ونحن هبذا املس�توى
يتطل�ب ثالثين عا ًما ،فإن البقاء طوال هذه املدة بني َّ
فكي االس�تقطابات املتعددة األطراف لن
يأيت بنتائج جيدة لرتكيا.
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على الرغم م��ن أن تطوير
إيران الس�لاح الن��ووي لن
يكون أم ًرا ترغب فيه تركيا
بطبيع��ة الح��ال ،لك��ن
يمك��ن الق��ول إن ذلك قد
يجعل أنقرة في مأمن أكثر
من حي��ث تش��كيل إيران
توازنًا نوو ًّيا في المنطقة؛
إذ ق��د ي��ؤدي نش��وء توازن
نووي في الش��رق األوسط
ضد االحتكار اإلسرائيلي
إل��ى احتم��ال جع��ل
الش��رق األوسط أكثر أم ًنا
بالمعنى التقليدي

وحت�ى لو أهنا وصلت إىل مكان�ة ّ
متكنها من إنتاج السلاح النووي،
فإن�ه يمكن الوصول إىل نتيجة مفادها أهنا لن تكون الرابحة يف هناية هذه
املعرك�ة؛ ألنه ال يكون هناك رابح يف احلروب النووية ،ومن َث ّم لن يكون
دخ�ول تركيا يف س�باق نووي بديلاً جيدً ا ،حتى ل�و أخفقت املبادئ التي
ُوص�ل إليها يف املفاوضاتّ ،
ومتكنت إيران من تصنيع السلاح النووي
ت ِّ
خالل مدة قصرية.

أمرا
وعلى الرغم م�ن أن تطوي�ر إيران السلاح الن�ووي لن يك�ون ً
ترغ�ب فيه تركيا بطبيعة احلال ،لكن يمكن القول إن ذلك قد جيعل أنقرة
يف مأمن أكثر من حيث تشكيل إيران تواز ًنا نوو ًّيا يف املنطقة؛ إذ قد يؤدي
نش�وء توازن ن�ووي يف الرشق األوس�ط ض�د االحت�كار اإلرسائييل إىل
احتمال جعل الرشق األوس�ط أكثر أمنًا باملعن�ى التقليدي ،ويف مثل هذه
احلالة ربام يتقلص مس�توى العالقات بني تركيا وإيران ،إال أن االستقرار
مصدرا لرشعية تفتح الطريق
النووي الذي سيحصل يف املنطقة قد يكون
ً
أم�ام أنقرة للبحث عن الطاقة النووية من جهة ،وتس�هم من جهة أخرى
يف تقليل التهديدات التقليدية.

ويف النتيج�ة يعود األم�ر إىل النقطة التي تقول :أين تقف تركيا من مس�ألة الطاقة النووية؟
ناجحا يف الطاقة النووية حتى وإن مل تصنع
مرك�زا
يف كل األح�وال ال من�اص من أن إيران تعدّ
ً
ً
السلاح ،وق�د آن األوان -ومن�ذ زمن طويل -لرتكي�ا التي تربطها بإي�ران عالقات اعتامد من
جان�ب واح�د فيام خيص مص�ادر الطاقة الطبيعية -أن تبادر يف وض�ع خطط بعيدة املدى حول
هذه املسألة.
ويف هذا اإلطار يمكن اعتبار حمطة "آق قويو" النووية بداية هلذا األمر ،إال أن هذا املس�عى
ال يزال يف بداية طريقه.
وإذا وضعنا يف احلس�بان قطع إيران مس�افة هذا الطريق يف ثالثني س�نة ،من خالل جتاهلها
االتفاقيات والضغوط الدولية ،واس�تخدامها الط�رق الرسية ،وحتدهيا للعزلة الدولية -يتضح
لنا حينها مقدار اجلهود التي ينبغي أن تبذهلا تركيا من أجل تقدمها يف هذا اخلصوص.

رسيعا هلا بني ليلة وضحاها،
ومن َث ّم فإن مثل هذه األمور ليست من النوع التي تلقى جوا ًبا
ً
ردا عىل إيران املتس�لحة بالن�ووي هو االبتعاد عن
إال أن النه�ج ال�ذي ينبغ�ي عىل تركيا اتباعه ًّ
معس�ك ٍر يس�تند يف املدى القريب إىل س�باق الطاقة النووية ،بينام ختطو يف املدى البعيد خطوات
وس�دّ الطريق أمام
لس�د الثغ�رة احلاصلة يف موضوع الطاق�ة النووية ،فإذا نجحت املفاوضات ُ
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إي�ران يف تصنيع السلاح النووي يمكن التنبؤ حينها بأن ذلك س�يؤدي إىل وض�ع أكثر إجيابية
بالنسبة لرتكيا.

والقواع�د الرئيس�ة ملثل هذا الس�يناريو هي اآليت :سُي�رُ َفع احلصار املف�روض عىل طهران،
ومن َث ّم س�تزيد طهران من اش�تباكاهتا اإلقليمية ،ومن ثم س�تزيد إيران التي بدأت تثق بنفسها
أكثر من أنشطتها يف نرش نفوذها باملنطقة.

وس�يتضمن ه�ذا الوضع هتدي�دً ا لرتكيا كام هو احل�ال لباقي دول املنطقة ،وس�تضطر تركيا
مصارحة هذا التحدي يف الفرتات املقبلة ،أما إذا نجحت املفاوضات فيمكن القول إنه سيظهر
أم�ام أنق�رة خياران خمتلفان
إستراتيجيا :اخلي�ار األول هو الدخول مع إي�ران يف عالقة رصاع
ًّ
إستراتيجي وأمن�ي ،والثاين هو التقارب معها ،وكلتا اإلستراتيجيتني بعيدت�ان ّ
كل البعد عن
خدمة متطلبات تركيا اإلقليمية ،فبينام تتس�بب األوىل بانخراطها يف رصاع مس�تمر مكلف من
خيارا لالستمرار يف السياسة اخلارجية.
دون نتائج وال لزوم هلا ،فإن الثانية ال تعدّ
ً
إبداعا لتأخذ هب�ا خارج ه�ذه الدوامات ،وإذا
�م فإهنا بحاج�ة إىل خطة عمل أكث�ر ً
وم�ن َث ّ
ورص اهلواجس األمني�ة املبالغ فيه�ا يف العديد من الس�يناريوهات،
اس�تطاعت تركي�ا ضب�ط
ّ
يمكنها آنذاك حتييد نفسها ،بعدم الظهور بمظهر الطرف املؤيد إليران أو املعادي هلا.

ويف ه�ذا اإلط�ار جيب عليه�ا التفكري يف طرق حتوي�ل احتامل املواجهة املب�ارشة
ميدانيا مع
ًّ
إيران إىل القوى اإلقليمية والدولية ،ومن املحتمل أن اخليار األول بوجوب الدخول يف رصاع
أمني وإسرتاتيجي مع إيران ،سيجري تناوله بشكل أكرب يف الفرتات املقبلة.

ويف ه�ذا اإلط�ار ق�د يك�ون هن�اك س�باق يف اآلراء والتحليلات املتعلقة بش�يطنة إيران،
واس�تخدام تعبريات حمفوظة عن ظهر قلب جتاهها ،أما إيران فس�تقوم بكل األعامل التي تتيح
الفرص من أجل هذه التحليالت ،كام ستستمر يف الرصاع من أجل تأثريها اإلقليمي ،وستزيد
من قدرة تسلحها ،ورسعة حروهبا بالوكالة يف املجاالت املحلية.

س�ي َ
ذكر بش�دة وجوب رصاع تركيا ضد إيران ،ولزوم تدخلها من أجل
وانطال ًقا من هذا ُ
إقليميا ما مل يكن
كرس تأثري إيران املتزايد يف األحداث املحلية ،وأن إيران ستتحول إىل املهيمنة
ًّ
ثم�ة تدخ�ل إليقافها ،إال أن ه�ذه اآلراء تتجاه�ل ال ُبعد العامل�ي هلذا األمر ،إضاف�ة إىل األمن
العاملي هلذا البعد -للرتكيز بشكل أكرب عىل إيران والرشق األوسط والعالقات الثنائية.
وإن الشيء ال�ذي تقرتح�ه إيران هو تك ّتل ف�ارغ من املعنى ،ف�إذا نظرنا إىل الق�وة العاملية،
يتضح لنا أنه ال يوجد عنرص إقليمي يستطيع الوصول إىل مستوى إنشاء اهليمنة لوحده ،ورغم
انطباعا بع�دم التدخل يف األحداث اإلقليمية،
أن إدارة أوبام�ا ب�دأت تعطي يف اآلونة األخرية
ً
إال أنه مل تثبت بعد صحة هذا الرصد يف اشتباكات ذات طابع دويل.
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مهمة من ش�أهنا تغيير توازنات
فم�ن غير املتوق�ع صمت النظ�ام العاملي جت�اه خطوات ّ
إقليمي�ة؛ وبخاصة األح�داث التي تنتهي بنتائج فعلية كتغيري احلدود ،فهي ِ
تواجه ر ّدات فعل
عاملية ،فالتطورات اإلقليمية ليس�ت مس�تقلة عن الرقابة العاملية ،وهذا األمر يؤدي إىل جتاهل
اهلواج�ساألمني�ةلالعبيناإلقليميين،مث�لتركي�ا.

وإن اتباع إستراتيجية مبنية عىل االس�تقطاب من خالل الرصاع عىل نفوذ من هذا القبيل
ضربدرجةع�دملزوم�ه،وي�ؤديإىلرصفتركي�اطاقته�ا يف ف�وىضه�يبغن�ىعن�ه.
م ّ

والتمس�ك برصاع يس�تمر لفرتات طويلة مع إيران يف س�احات القتال الدائرة يف ّ
كل من
سوريا والعراق واليمن -يتحول إىل حالة انزالق؛ إذ ال غالب فيها من دون حدوث تدخل
عامل�ي.

أم�ا بالنس�بة للخي�ار الث�اين واملتمثّ�ل يف التقارب م�ع إيران ،ف�إذا فكرن�ا يف الديناميكيات
اإلقليمي�ة احلارضة ،فال يوجد لألس�ف هدف يمك�ن الوصول إليه؛ حيث مجي�ع دول املنطقة
سواء يف هواجسها األمنية ،أو رغباهتا االنتهازية ،وهي ميا ّلة إىل االشتباك أكثر منها إىل التعاون.

ومن َث ّم مهام حاولت تركيا يف هذه الفرتة فلن تس�تطيع إقناع إيران بالتعاون معها ،بل عىل
العكس س�تصارع هذه األخرية التي اكتش�فت ً
فراغا يف القوة اإلقليمية ،ورأت يف ذلك فرصة
هل�ا وهتديدً ا عليها يف الوقت نفس�ه -حتى النهاية من أجل اخلروج من هذا الوضع بمكاس�ب
ترسع من أفعاهلا هذه بعد أن تش�عر باالرتياح عقب املفاوضات؛ وكيفام
أكرب،
والس�يام أهنا قد ّ
ّ
اقرتب�ت أنقرة منها فلن تس�تطيع تأس�يس الثقة م�ن أجل التعاون ضمن ه�ذه الرشوط األمنية
املعضلة.
متوفرا ،فمعن�ى ذلك أن تركي�ا بحاجة إىل
ولك�ون تفضي�ل أحد هذي�ن اخليارين لي�س
ً
بدائل أكثر
خيارا ثال ًثا ألولئك الذين يتمتعون بمزاج هادئ
إبداعا ،واحلقيقة أن هناك دو ًما
ً
ً
وجييدون احلسابات ،فإذا استطاعت أنقرة إدراك أن النفوذ املتزايد لطهران ال يشكل هتديدً ا
ً
هتدي�دا حيو ًّيا هلا
حيو ًّي�ا هل�ا ،وإظهار اهل�دوء يف مراقبة القوى األخ�رى التي ترى من إيران
وه�ي تتص�ارع م�ع طهران -فإهن�ا يف هذه احلالة ستس�تمر ه�ي يف جتميع قواه�ا بينام يكون
منجري�نإىله�ذهالدوام�ة.
اآلخ�رون ّ

ومن الواضح جدًّ ا أن هذا اخليار ليس س�هلاً  ،إال أنه الطريق الوحيد لكرس هذه الدائرة
املغلقة ،واحلقيقة أن هذا اخليار ممكن جدًّ ا إذا تابعناه ضمن إطار األزمة اليمنية ،إذ س�يزداد
أعداء إيران مع زيادهتا جلرعتها االنتش�ارية وتوس�يع جماهلا.

وق�د رأين�ا يف األزم�ة اليمني�ة بش�كل خ�اص أن ق�وى كالس�عودية تس�تطيع الدخ�ول يف
رصاع�ات ،ويمك�ن النظر إىل تنظيم "داعش" يف هذا الس�ياق بصفته جم�الاً آخر للرصاع ،ويف
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مجي�ع هذه احل�االت يمكن لرتكيا حتى يف األوض�اع الراهنة من خالل اس�تمرارها يف هدوئها
وحياديتها -أن تؤ ّدي دور الوسيط الذي سعت إىل القيام به يف املنطقة عىل مدى أعوام.

النتيجة
تناولن�ا يف هذا التحلي�ل املفاوضات النووية مع إيران ،وتوصلن�ا إىل النتائج التي نلخصها
فيام يأيت:
إن العام�ل املس�بب لالتفاق هو تنازل إيران التي هي يف رصاع نف�وذ منذ فرتة طويلة ،وقد
بدأت تكاليفها تتزايد يف الرشق األوس�ط نتيجة احلصار االقتصادي والضغوط الدبلوماس�ية
املفروض عليها.

يقيد إيران بطرق خمتلفة عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ،فالواليات
وإن هذا االتفاق ّ
املتح�دة ه�ي الرابحة من هذا االتفاق على املدى القريب واملتوس�ط؛ لكوهنا وصلت إىل مجيع
أهدافها القريبة واملتوسطة.

أم�ا إي�ران فإهنا تعمل عىل حس�ابات خروجها رابح�ة يف املدى البعيد من خلال اغتنامها
متنفسا يف املدى القريب واملتوسط.
الوقت الذي يشكل هلا
ً

وإذا وضعنا يف احلس�بان طبيعة الدور الذي س�يؤ ّديه مفتش�و األس�لحة ،فلا توجد نتيجة
تستوجب تفاؤل إيران عىل املدى البعيد.

م�ن املتوق�ع زيادة إيران التي سيتحس�ن وضعها عق�ب املفاوضات -اش�تباكاهتا التقليدية
طموحا من أجل زيادة اش�تباكاهتا اإلقليمية وتوس�يع جمال
يف املنطق�ة ،وإن اتب�اع إيران برناجمًا
ً
نفوذها قد يولد انطباعات توس�عية مفرطة جتاهها ،وهذا س�يؤدي إىل ائتالفات إقليمية معادية
هل�ا ،وس�يظهر يف هذا اإلطار أم�ام تركيا خياران :اخلي�ار األول يقرتح الرصاع م�ع إيران ،بينام
الثاين يويص بالتقارب معها؛ األول مكلف وال لزوم له ،والثاين غري قابل للتحقيق.
أم�ا اخلي�ار الثال�ث الطم�وح لرتكي�ا فه�و أن تنتظر بطبع ه�ادئ وب�دون املبالغ�ة بالتهديد
اإليراين -تب ّني القوى اإلقليمية والدولية األخرى الرصاع مع طهران.،

وتظه�ر لن�ا التط�ورات األخيرة أن بإم�كان تركي�ا حت�ى يف األوض�اع اإلقليمي�ة الراهنة
االستمرار يف أداء دور الوسيط الذي عملت من أجله عىل مدى أعوام طويلة.
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