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مقدمة

يتولــى الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي منصبــه رئيًســا إليــران، 
مبتدًئــا فتــرة واليتــه األولــى وســط أزمــات وحتديــات داخليــة وخارجيــة 
تَُعّد األصعب منذ الثورة اإليرانية في عام 1979م، إذ يواجه الرئيس 
اإليرانــي اجلديــد تركــة ثقيلــة مــن األزمــات املتناثــرة، االقتصاديــة 
والدبلوماســية، واملشــكالت االجتماعيــة التــي أورثهــا النظــام. وتأمــل 
دول املنطقــة، ودول اخلليــج علــى وجــه اخلصــوص، أن يفتــح الرئيــس 
ــة القائمــة  اإليرانــي اجلديــد فصــاًل جديــًدا مــن العالقــات اإلقليميَّ
علــى التعــاون وبنــاء جســور الثقــة، للحفــاظ علــى االســتقرار واألمــن 
واملصالــح االقتصاديــة لهــذه املنطقــة احليويــة. ومــع ذلــك، فــإنَّ التفاؤل 
ــرات تشــير إلــى أنَّ بوصلــة  ليــس هــو ســيد املوقــف، كــون أغلــب املؤشِّ
إيــران القادمــة ســتّتجه نحــو مزيــد مــن »التشــّدد« والتصعيــد علــى 
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ــم  كل األصعــدة، ليــس فــي الداخــل فقــط وإمنــا أيًضــا باجتــاه اإلقلي
ــه  ــه قرب ــروف عن ــا، ومع ــزم موقــف املرشــد كلّيً ــم. فرئيســي يلت والعال
مــن »احلــرس الثــوري«، ولــه مــاٍض قــامت فــي مــا يتعلــق بانتهــاكات 
ــي أشــرفت  ــة املــوت« الت ــّد أحــد أعضــاء »جلن حقــوق اإلنســان، إذ يَُع
لنظــام  املعارضــن  اإليرانيــن  آالف  عشــرات  وقتــل  تصفيــة  علــى 
املاللــي بإشــراف مباشــر مــن املرشــد األعلــى علــي خامنئــي. وبالتالــي 
ــران  ــن مســتهجًنا مــن خــارج إي ــم يُك ــى الســلطة ل فوصــول رئيســي إل
وحســب، ولكــن أيًضــا أحــدث صدمــة بــن النخــب اإليرانيــة. يضــاف 
إلــى ذلــك أنَّ رئيســي لــم يكــن الوحيــد مــن اجلنــاح الثــوري الــذي 
وصــل إلــى الســلطة، إذ تِبــَع انتخابَــُه ترشــيَح مســؤولن فــي احلكومــة 
مــن املتمســكن بخــط الثــورة، الذيــن كان أغلبهــم ضباًطــا بــــِ »احلــرس 

ــة معــه. ــوري« أو تربطهــم عالقــات قوي الث
هــذه الدراســة ستســلّط الضــوء علــى أربعــة محــاور أساســية، أواًل: 
دالالت وصــول املنتهجــن لقيَــم الثــورة إلــى الســلطة فــي إيــران بدرجــة 
غيــر مســبوقة. وثانًيــا: حالــة التشــاؤم التــي حتيــط بالعــودة إلــى إحيــاء 
االتفــاق النــووي مــع إيــران. وثالًثــا: تصاعــد التوتــر وتبــادل الهجمــات 
ــا:  ــُد االضطــراب فــي املنطقــة. ورابًع ــران وإســرائيل مبــا يصّع بــن إي
مــع  شــاملة  تفاهمــاٍت سياســية ومصاحلــة  إلــى  التوصــل  صعوبــة 

الســعودية رغــم التصريحــات مــن اجلانبــن.
والفكــرة األساســية التــي ستُناقشــها هــذه الدراســة تتمثَّــُل فــي أنَّ 
كل الدالئــل منــذ وصــول رئيســي إلــى رأس احلكومــة ال تشــّجع علــى 
ــاؤل بأنــه خــالل الســنوات القادمــة ســنرى تراجًعــا إليــران عــن  التف
ــة فــي احلــرب بالوكالــة، أو  سياســاتها الطائفيــة ومشــاريعها اإلقليميَّ
تفاوًضــا بّنــاًء حــول ِملفهــا النــووي وبرنامجهــا الصاروخــي مــع املجتمــع 
الدولــي، أو تهدئــة فــي قرصنتهــا البحريــة أو هجماتهــا الســيبرانية أو 
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ضرباتهــا الصاروخيــة أو مــن خــالل الطائــرات املســّيرة. وهــذا يعنــي 
أنــه مــا لــم تخــرج هّبــة شــعبية مــن الداخــل اإليرانــي املــأزوم تقــّوض 
ــة يقّرهــا املجتمــع  بنيــة النظــام نفســه، أو خيــارات إســتراتيجية فاعل
الدولــي ضــد غطرســة النظــام وانتهاكــه للشــرعية الدوليــة جتعلــه 
يُعيــد حســاباته اإلســتراتيجية ويوقــف سياســاته العدوانيــة ويختــار 
لغــة احلــوار والشــراكة، فــإنَّ إيــران ستســتمّر بفــرض نفســها معضلــًة 
إســتراتيجيًة أمــام أّي نــوع مــن االســتقرار والتعايــش فــي الشــرق 

األوســط.

أّواًل: دالالت هيمنة »خط الثورة« على السلطة
التعنــت  التــي تشــكل مؤّشــًرا رئيســّيًا علــى زيــادة  البدايــة املقلقــة 
اإليرانــي فــي الســنوات القادمــة، تكُمــن فــي جنــاح املرشــد األعلــى علي 
دين« وعناصــر  خامنئــي فــي حتويــل كّل مفاصــل احلكــم بيــد »املتشــدِّ
»احلــرس الثــوري« الســابقن املنتهجــن ملنطلقــات الثــورة اإليرانيــة، 
واملتبّنــن ملواقــف املرشــد األعلــى. أصبــح مــن املاضــي اليــوم احلديــث 
عــن معادلــة جنــاح »اإلصالحيــن« أمــام جنــاح »احملافظــن«. ســبق 
لرئيســي أن أعلــن أن حكومتــه تقــوم علــى مبــادئ »الثــورة اإلســالمية« 
ــد بوضــوح أن رئيســي  ــي، وهــذا يؤّك ســها روح اهلل اخلمين ونهــج مؤسِّ
ــه كمــا كان  ــن يخــرج مــن عباءت ــا للمرشــد، ول ســيكون منقــاًدا ومطيًع
ــد  ــى ليعي ــات الســابقة، وأن رئيســي أت يحــاول بعــض رؤســاء احلكوم

ضبــط ســاعة املجتمــع وقيمــه مــن منظــور ثــورّي.
نشــاهد اليــوم حتــواًل للنظــام اإليرانــي مبجالســه وحكومتــه التنفيذيــة 
إلــى لــون واحــد ورؤيــة واحــدة لتنفيــذ مــا يقــّره املرشــد األعلــى، ومــا 
ــا باجتــاه  ــي أنن ــه، مبــا يعن ــة من ــرار القريب ــع الق ــرة صن ــه دائ تشــير ب
رســم مالمــح ملرحلــة عصيبــة علــى املســتوى اإلقليمــي. يؤكــد هــذا مــا 
ــه اليمــن الدســتورية أمــام مجلــس الشــورى:  ــد أدائ ــه رئيســي عن قال
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وأوروبــا  وســوريا  فلســطن  فــي  املظلومــن  جانــب  إلــى  »ســنكون 
ــادئ  ــكا، وســنكون صــوت املســتضعفن، وســنلتزم مب ــا وأمري وإفريقي
الثــورة اإلســالمية«)1(. وكأنــه يؤكــد للجميــع أنــه أتــى مــن أجــل اســتعادة 
روح وزخــم الثــورة، وتنفيــذ خطابهــا الثــوري والتــزام مبادئها الراســخة، 

ــة. ــا األيديولوجي وقيمه
واألبعــد مــن ذلــك أن املالبســات االنتخابيــة التــي أزاحــت غيــره مــن 
ــى  ــة عل ــل قوي ــى رئاســة احلكومــة تعطــي دالئ ــه إل املرّشــحن وأوصلت
ــق بتأمــن  ــر حساســية، تتعل ــة أكث ــه جــاء فــي إطــار اإلعــداد لعملي أن
عمليــة انتقــاٍل آمــن إلــى منصــب املرشــد األعلــى فــي مرحلــة مــا بعــد 
خامنئــي، تضمــن اســتمرارية واليــة الفقيــه مرجعيــًة للحكــم فــي إيــران. 
بــدا واضًحــا أنــه هــو املرشــح األقــوى ليكــون املرشــد األعلــى حتــى ولــو 
لــم يصــل إلــى مرتبــة »آيــة اهلل«. يشــفع وميّهــد لــه أن املرشــد احلالــي 
ــة  ــة علمي ــم يكــن فــي مرتب ــي ول ــة اهلل اخلمين ــف آي ــي خامنئــي خل عل
وحوزويــة تؤهلــه لشــغل موقــع »الولــي الفقيــه«، الــذي يُشــترط فيــه أن 
يكــون فــي مرتبــة »آيــة اهلل«، وإمنــا كان فــي مرتبــة أقــل وهــي »حجــة 
ــز بــن الرتــب  اإلســالم« حســب األلقــاب الشــيعية املســتخدمة للتميي
ــه مــن  ــق علي ــي، فمــن املرجــح أن يُتواَف ــن. بالتال ــة لرجــال الدي العلمي
ِقبــل لوبيــات املصالــح مــن النخــب السياســية والدينيــة والعســكرية كمــا 
حصــل مــع خامنئــي نفســه، خصوًصــا أن رئيســي يتمتــع منــذ اللحظــة 
األولــى بتأييــٍد كامــل مــن املرشــد ومــن الســلطات واملؤسســات كافــة، 
وكذلــك مــن اإلعــالم، ودافــع عنه املرشــد خالل مراســم تنصيبه قائاًل: 

»إن إبراهيــم رئيســي يتمتــع بالتأييــد الشــعبي واخلبــرة الطويلــة«.
يشــار إلــى أنــه، وِمــن أجــل التمهيــد إلطبــاق »البُعــد الثــوري« علــى كل 
مفاصــل احلكــم، ســبق أن فــاز فــي مايــو 2020م القيــادي »احملافــظ« 

ــّن على بالدنا، )05 أغســطس 2021م(، تاريخ االطالع: 15 
َ

ش
ُ
))( موقع »NRT«، رئي�ســي في أول خطاب له رئيًســا إليران: حرب ت

.https://bit.ly/3CUelpr ،أغسطس 2021م
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والضابط الســابق في »احلرس الثوري« محمد باقر قاليباف برئاســة 
ــًدا  ــذي كان مؤي ــي ال ــي الريجان ــا لعل ــد، خلًف ــي اجلدي ــان اإليران البرمل
للرئيــس الســابق حســن روحانــي واملفاوضــات النوويــة مــع الغــرب، 
علــى النقيــض مــن خلفــه قاليبــاف الــذي كان مــن املنتقديــن األشــداء 
ألداء حكومــة الرئيــس اإليرانــي الســابق حســن روحانــي، والذي وصف 
املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة بأنهــا »خبيثــة وال معنــى لهــا، وأنــه 
يجــب اســتكمال سلســلة االنتقــام ملقتــل قاســم ســليماني، وزيــادة قــوة 
محــور املقاومــة«)1(. وكان قاليبــاف قــد لعــب دوًرا فــي جعــل البرملــان 

يبلــور سياســة متطرفــة بشــأن اإلجــراءات النوويــة.
لــم يقتصــر وصــول التوجــه الثــوري إلــى أغلــب مؤسســات الدولــة علــى 
التمهيــد لرئيســي لرئاســة احلكومــة، أو قبــل ذلــك قاليبــاف لرئاســة 
البرملــان، بــل شــمل القضــاء أيًضــا. فقــد أصــدر املرشــد اإليرانــي 
علــي خامنئــي قــراًرا بتعيــن القاضــي ورجــل االســتخبارات غــالم 
حســن محســني إجئــي علــى رأس الســلطة القضائيــة خلًفــا إلبراهيــم 
رئيســي، وهــو مــا أثــار مخــاوف مراقبــي حقــوق اإلنســان مــن تفاقــم 
ــه مــن  ــرة القادمــة، كون ــران خــالل الفت وضــع حقــوق اإلنســان فــي إي
أبــرز املســؤولن اإليرانيــن املتهمــن بالضلــوع فــي قمــع أصحــاب 
الفكــر والــرأي ومالحقــة الناشــطن السياســين خــالل توليــه مناصــب 
قضائيــة مختلفــة، وكذلــك عندمــا شــغل منصــب وزيــر األمــن فــي 

ــس األســبق محمــود أحمــدي جنــاد. ــى للرئي ــرة الرئاســية األول الفت
كمــا عــّن الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي السياســي محمــد مخبــر 
دزفولــي، القيــادي الســابق فــي »احلــرس الثــوري« ورئيــس »جلنــة 
ويشــّدد علــى  رئيــس البرلمــان اإليرانــي الجديــد يتهــم حكومــة روحانــي بـِ»انعــدام الكفــاءة«  »إيــران إنترناشــيونال«،  موقــع   )((

.https://bit.ly/2W0Lbnw 2021م،  أغســطس   13 االطــالع:  تاريــخ  2020م(،  مايــو   31( واشــنطن،  مــن  »االنتقــام« 

https://bit.ly/2W0Lbnw
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تنفيــذ أمــر اإلمــام اخلمينــي«، فــي منصــب النائــب األول لرئيــس 
اجلمهوريــة، وهــو املــدَرج فــي القائمــة الســوداء مــن ِقبــل الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة فــي مطلــع العــام اجلــاري.
فــي احلكومــة  وزيــًرا مرشــًحا  اإليرانــي 18  البرملــان  منَــح  أيًضــا، 
اجلديــدة الثقــة، برئاســة الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي، مــن 
أصــل 19 مرشــًحا فــي قائمــة طغــت عليهــا أســماء محســوبة علــى تيــار 
»احملافظــن«. واعتمــد رئيســي فــي معظــم تشــكيلته علــى شــخصيات 
أن بعضهــم عمــل  التيــار »احملافــظ«، عوًضــا عــن  محســوبة علــى 
فــي حكومــة الرئيــس األســبق محمــود أحمــدي جنــاد. وياُلَحــظ فــي 
هــذه القائمــة عــدم وجــود أّي امــرأة علــى قائمــة رئيســي املؤلَّفــة مــن 
ــه  ــد املخــاوف مــن أن ــوزراء، ممــا يزي ــس ال ــا ملجل 19 مرشــًحا مقترًح
سيســعى إلــى جتريــد النســاء فــي إيــران مــن حقوقهــّن، فيمــا لــم تضــّم 
التشــكيلة احلكوميــة اجلديــدة أّي مرشــح مــن أهــل الســّنة، مــا يشــير 
إلــى أن الســلطات احلاليــة تعمــل علــى تعميــق الهــّوة بــن أبنــاء الوطــن 

ــا. ــًزا واضًح الواحــد ومتــارس متيي
تضمنــت قائمــة الــوزراء املرشــحن حلكومــة الرئيــس إبراهيــم رئيســي 
اســًما متهًمــا باإلرهــاب وآَخــر بالفســاد وآخريــن وردت أســماؤهم 
فــي قضايــا مشــبوهة كانــوا قــد تقلَّــدوا مناصــب بــارزة فــي »احلــرس 
لقــوات  األســد«  »حصــة  وكانــت  ســابقة.  حكومــات  وفــي  الثــوري« 
»احلــرس الثــوري«، إذ ضّمــت القائمــة الدبلوماســي الســابق أميــر عبــد 
اللهيــان، احملســوب علــى »فيلــق القــدس«)1(، حلقيبــة اخلارجيــة. ميتلك 
عبــد اللهيــان عالقــات جّيــدة بــوكالء إيــران اإلقليميــن فــي مــا يســمى 
بـ»محــور املقاومــة«، علــى رأســها ميليشــيات العــراق و»حــزب اهلل« 
))( )(صحيفــة »الشــرق األوســط«، »الحــرس الثــوري« يســتولي علــى أهــم وزارة فــي حكومــة رئي�ســي، )12 أغســطس 2021م(، 

.https://bit.ly/3h4Ippb 2021م،  05 ســبتمبر  تاريــخ االطــالع: 
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هــات املرشــد األعلــى. وأدى عبــد  اللبنانــي، ويتســم بالتماهــي مــع توجُّ
اللهيــان مهــامَّ دبلوماســية مرتبطــة باجلــوار اإليرانــي. وكان عضــًوا 
أساســّيًا فــي الوفــد الــذي أجــرى مباحثــات مــع مســؤولن أمريكيــن 
فــي بغــداد فــي عــام 2007م، تتعلــق بالوضــع األمنــي فــي العــراق 
بعــد الغــزو األمريكــي. وســبق أن شــغل منصــب ســفير إيــران لــدى 
البحريــن بــن عاَمــي 2007م و2010م)1(، مبــا يعنــي أنــه مــن املّطلعــن 
علــى شــؤون منطقــة اخلليــج. هــذه الســيرة لوزيــر اخلارجيــة جتعلنــا 
نخــرج باســتنتاج أن السياســة اخلارجيــة فــي عهــده قــد ال تشــهد ذلــك 

ــر الــذي تنتظــره دول املنطقــة. ــى اآلَخ ــاح احلقيقــي عل االنفت
ــة، وهــو  ــة الداخلي ــول ترشــيح أحمــد وحيــدي حلقيب كذلــك جــرى قب
اجلنــرال الســابق بــ»احلــرس الثــوري«، وهــي الــوزارة الســيادية الثانيــة 
التــي يتوالهــا بعدمــا تولــى وزارة الدفــاع فــي حكومــة محمــود أحمــدي 
جنــاد الثانيــة )2009م-2013م(. وهــو أحــد املســؤولن اإليرانيــن 
املطلوبــن لإلنتربــول التهامــه بالتــورط فــي حادثــة تفجيــر املركــز 
اليهــودي فــي بوينــس آيــرس. وباختيــار أحمــد وحيــدي ملنصــب وزيــر 
الداخليــة يكــون »احلــرس الثــوري« قــد ســيطر علــى واحــدة مــن أهــم 
الــوزارات الســيادية، التــي ســيتمكن خاللهــا مــن إحــكام ســيطرته 
وإشــرافه علــى مؤسســات قــوى األمــن الداخلــي املنــوط بهــا اإلشــراف 
علــى عمليــات اســتتباب األمــن وفــرض إرادة النظــام علــى الشــارع 
دة« التــي يتبّناهــا  اإليرانــي. وبنــاًء علــى طبيعــة التوجهــات »املتشــدِّ
الرئيــس رئيســي، يُتوقــع أن تفــرض وزارة الداخليــة خــالل الفتــرة 
ــة  القادمــة إجــراءات صارمــة فــي التعامــل مــع احلــركات االحتجاجي

التــي تشــهدها إيــران مــن حــٍن إلــى آخــر.

موقــع »FRANCE 24«، إيــران: رئي�ســي يقــّدم مرشــحيه للمناصــب الوزاريــة فــي الئحــٍة طغــى عليهــا تيــار المحافظيــن، )11   )((
.https://bit.ly/3gprUU9 2021م،  أغســطس   20 تاريــخ االطــالع:  2021م(،  أغســطس 
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أّمــا وزارة الدفــاع فكانــت مــن نصيــب العميــد محمــد رضــا آشــتياني، 
ينايــر  فــي  العقوبــات  قائمــة  فــي  واشــنطن  ِقبــل  مــن  ُمــدَرج  وهــو 
2020م. وشــغل آشــتياني منصــب نائــب رئيــس أركان القــوات املســلحة 
قّدمــه  الــذي  الــوزاري  البرنامــج  اشــتمل  اآلن.  منــذ 2019م حتــى 
وزيــر الدفــاع اإليرانــي للحكومــة املقبلــة للبرملــان اإليرانــي علــى جملــة 
ــادم.  ــوزاري الق ــن برنامجــه ال ــاط واحملــاور األساســية، ضم ــن النق م
ــة  ــى املوضوعــات الداخلي ــه القادمــة عل وقــد متحــورت عناصــر خطت
إيــران  لسياســات  املعــّززة  املســتقبلية  واملشــروعات  واخلارجيــة، 
خــالل املرحلــة القادمــة، وتضّمنــت أبــرز الركائــز األساســية واملبــادئ 
السياســية للنظــام اإليرانــي فــي مواصلــة الدعــم للجماعــات اإلرهابيــة 
فــي دول العالــم واملنطقــة، مبختِلــف اجلوانــب العســكرية والسياســية، 
وشــرعنة التدخــالت اإليرانيــة فــي الــدول التــي توجــد بهــا. علــى 
ــر البرنامــج  اجلانــب اآلخــر، أكــدت اخلطــة التمســك مبوضــوع تطوي
اإليرانــي،  الــردع  عناصــر  أبــرز  بوصفهــا  والباليســتي  الصاروخــي 
وإكمــال البرامــج املتعلقــة بتطويرهــا، إضافــة إلــى التركيــز علــى تعزيــز 
ــج الصراعــات  القــدرات التســليحية للقــوات البحريــة فــي ظــّل تأجُّ

ــز)1(. ــق هرم ــي ومضي ــج العرب ــة اخللي ــرة فــي منطق الدائ
األمــن  حلقيبــة  خطيــب  إســماعيل  ترشــيح  قبــول  جــرى  كذلــك 
ــذ  ــم من ــب اســتخبارات ُق ــا ملكت ــًرا عاّمً واالســتخبارات، وقــد كان مدي
عــام 1991م وملــدة 12 عاًمــا متتاليــة، ثُــّم بعــد ذلــك تولــى منصــب 
رئيــس إدارة حمايــة املعلومــات فــي الســلطة القضائيــة ملــدة ســبع 
ســنوات. وبعــد إقالتــه مــن منصبــه فــي عهــد محمــود أحمــدي جنــاد، 
انتُخــب إســماعيل خطيــب رئيًســا ملكتــب املرشــد علــي خامنئــي في ُقم، 

))( خبرگــزاری تســنیم، اميــر آشــتیانی:  افزایــش تــوان موشــکی از برنامه هــای آتــی وزارت دفــاع اســت، )01 شــهریور 1400هـــ.ش(، 
.https://bit.ly/3ktAF0C ،تاريــخ االطــالع: 26 أغســطس 2021م
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مبــا يعنــي أنــه مقــّرب مــن املرشــد األعلــى الــذي وافــق علــى ترشــيحه. 
وكان إســماعيل خطيــب قــد قــال فــي دفاعــه عــن برامجــه: »لقــد 
ســّخر )جنــود إمــام الزمــان املجهولــون( كل جهودهــم الســتتباب األمــن 
ــوا بأنفســهم فــي مواجهــة األعــداء واملؤامــرات  فــي هــذا البلــد، وضحَّ
والفــن وعمــالء جبهــة االســتكبار واملجموعــات املســلحة والعمــالء 

اجلواســيس، لذلــك علينــا اســتذكارهم وتخليدهــم«)1(.
دة« للتمثيــل اجلديــد للحكومــة، تعني  هــذه االنتقائيــة للعناصــر »املتشــدِّ
أن النظــام يشــعر بتــآكل شــعبيته ويريــد أن يفعــل كل مــا يلــزم لتماســكه 
وإبقــاء ســلطاته واحلفــاظ علــى خــط الثــورة. هــذا النهــج الــذي يعــود 
إلــى املاضــي وال يتجــه نحــو املســتقبل، ال يتوافــق مــع تطلعــات املجتمــع 
اإليرانــي، وأغلبــه مــن جيــل الشــباب الذيــن طــرأت عليهــم تغيُّــرات 
جوهريــة وبــدؤوا يتطلعــون إلــى التحديــث والتغييــر، ويرغبــون فــي 
انتــزاع البــالد مــن حالــة التدهــور الكبيــرة التــي تشــهدها، ويلبُّــون 
حاجتهــا املتزايــدة إلــى مزيــد مــن املــوارد والســيولة املاديــة مــن أجــل 
معاجلــة املشــكالت احلياتيــة واألساســية، التــي ال ميكــن مســاومة 

النــاس عليهــا أو قمعهــا بــأّي صــورة.

ثانًيــا: النظــام اإليرانــي ومامــُح إرادٍة سياســية المتــاك 
أســلحة نووية

ــر الثانــي واألهــم فــي أن ســلوك النظــام اإليرانــي ســيطغى عليــه  املؤشِّ
طابــع التشــّدد والتصعيــد، هــو القلــق الدولــي مــن أن املفاوضــات 
النوويــة ال تســير نحــو نهايــات ســعيدة، بــل نحــو التعّثــر وإضاعــة 
عاليــة  إلــى مســتويات  للوصــول  واســتمرار جهــود طهــران  الوقــت 

))( خطیــب: وزارت اطالعــات بایــد در چهارچــوب بیانیــه گام دوم حرکــت کنــد، )31 مــرداد 1400هـــ.ش(، تاریــخ االطــالع: 26 
.https://bit.ly/3sSDvA3 2021م،  أغســطس 
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مــن التخصيــب تســمح لهــا بإنتــاج القنبلــة النوويــة. إّن حتقيــق إيــران 
ملكانــة نوويــة ســيكون شــهادة اعتمــاد مهّمــة وضخمــة فــي يــد النظــام 
ــى الســلطة ووقــف  ــم عل ــي، وسيســاعدهم فــي إحــكام قبضته اإليران
حظــوظ أولئــك الذيــن يحاولــون »لبرلــة« املجتمــع واالقتصــاد اإليرانــي. 
النــووي ســوف يســاعدها فــي  لقــدرة الســالح  البــالد  امتــالك  إّن 
حتقيــق طموحــات القيــادة فــي جعــل إيــران القــوة الضاربــة األبــرز فــي 
العالــم اإلســالمي، حتقيًقــا لطموحهــا فــي التحــول إلــى »قــوة إقليميــة 

ــة«. مهيمن
يبــدو أن قــادة إيــران يؤمنــون بــأن امتــالك القــدرة النوويــة ســوف 
ــرة ألجنــدة إيــران احملليــة  يســهم فــي منــع أّي معارضــة أمريكيــة مؤّث
واخلارجيــة. مــن وجهــة نظــر اإليرانيــن، الواليــات املتحــدة حينهــا 
ــا  ــا كحــال كوري ــا، حاله ــران املســلحة نووّيً ــة إي ــن ترغــب فــي مواجه ل
ــا التــي تبــدو الواليــات املتحــدة غيــر مســتعدة  الشــمالية املســلحة نووّيً
ملواجهتهــا. وفــي مــا يتعلــق بالقضيــة النوويــة علــى وجــه التحديــد فــإنَّ 
النظــام قــد متّكــن مبهــارة مــن حشــد التأييــد والدعــم احمللــي اإليرانــي 
لبرنامــج طاقــة نوويــة مدنــي باهــظ التكلفــة، ليكــون رمــًزا للفخــر 

ــًزا للتقــدم العســكري. ــي ورم الوطن
وعلــى الرغــم مــن تصريــح الرئيــس إبراهيــم رئيســي في 05 أغســطس 
2021م بأنــه »يجــب رفــع العقوبــات عــن إيــران، وســندعم أّي مبــادرة 
ــة علــى  دبلوماســية تســاعد علــى حتقيــق هــذا الهــدف«)1(، فــإنَّ األدل
عملهــا فــي تصميــم الــرؤوس النوويــة، التــي جــرى الكشــف عنهــا فــي 
األرشــيف النــووي الــذي أخرجتــه إســرائيل من طهــران، والذي اعترف 

بــه روحانــي، تؤكــد اهتمامهــا وعزمهــا علــى إنتــاج أســلحة نوويــة.
طط دبلوماسية لرفع العقوبات عن إيران، )05 أغسطس 2021م(، تاريخ االطالع: 

ُ
))( موقع »الوفد«، رئي�سي: سأدعم أّي خ

.https://bit.ly/3iUFMrm ،14 أغسطس 2021م
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إّن إصــرار إيــران علــى أنهــا ال تنــوي تطويــر أســلحة نوويــة أمــر ال 
ميكــن تصديقــه، فــإذا كانــت بالفعــل ال تنــوي ذلــك لكان بإمــكان النظام 
اّتبــاع بدائــل أقــل تكلفــة بكثيــر لبنــاء قــدرات التخصيــب اخلاصــة بهــا. 
كان إنشــاء صناعــة نوويــة مدنيــة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام الوقــود 
املجهــز مــن خــارج البــالد دائًمــا أحــد اخليــارات، وهــو اخليــار الــذي 

رفضتــه إيــران مــراًرا وتكــراًرا.
لقــد اســتبقت إيــران كل اجلهــود الدوليــة ملنعهــا مــن تطويــر قدراتهــا 
النوويــة، ولــم يُعــد مــن الســهل أن تتخلــى عمــا طورتــه خــالل فتــرة 
انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق النــووي ملــدة ثــالث ســنوات، لــم تُعــد 
إيــران ملزمــة فيهــا تطبيــق بنــود االتفــاق الســابق. وهــذا مــا جعــل 
املديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيــل غروســي يُعــِرب 
ا  عــن قلقــه بقولــه: »نحــن إزاء دولــة لديهــا برنامــج نــووي متطــور جــّدً
ا مــن  ا، قريبــة جــّدً ــب اليورانيــوم مبســتويات عاليــة جــّدً وطمــوح، تخصِّ

ــة«)1(. ــع أســلحة نووي ــوب لصن املســتوى املطل
تــال االنســحاَب األمريكــي مــن االتفــاق إعــالُن احلكومــة اإليرانيــة 
خفــض التزاماتهــا بخصــوص االتفــاق النــووي، ومــن ذلــك جتــاوز نســبة 
تخصيــب اليورانيــوم 3.67%، وهــي ســقف التخصيــب األعلــى الــذي 
حــدده االتفــاق، وجتــاوز املخــزون مــن اليورانيــوم 300 كيلوجــرام، 
وجــرى تطويــر وحــدات طــرد مركــزي متطــورة عــن الوحدات الســابقة، 
خصوًصــا فــي منشــأة »نطنــز« النوويــة التــي وقــع فيهــا االنفجــار. 
وقالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية إنه »في 14 أغســطس 2021م 
حتققــت الوكالــة مــن أن إيــران اســتخدمت 257 ِغراًمــا مــن اليورانيــوم 
235 املخصــب حتــى 20% فــي شــكل رابــع فلوريــد اليورانيوم، من أجل 
))( موقــع »FRANCE 24«، مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قلــق مــن »زيــادة صعوبــة« تمديــد اتفــاق عمليــات التفتيــش 

.https://bit.ly/3AFZ7T4 2021م،  15 أغســطس  تاريــخ االطــالع:  2021م(،  يونيــو  ــت مــع إيــران، )07 
َّ
المؤق
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إنتــاج 200 ِغــرام مــن معــدن اليورانيــوم 235 املخصــب حتــى %20«)1(. 
ذهبــت احلكومــة اإليرانيــة، وبالتحديــد فــي منتصــف يونيــو الســابق، 
ــا أنتجــت 6.5 كيلوجــرام مــن  ــت إنه ــك عندمــا قال ــى أبعــد مــن ذل إل
اليورانيــوم املخصــب بدرجــة نقــاء 60%)2(، مبعنــى أن إيــران أصبــح 
لديهــا املعرفــة واملــادة الرئيســية الالزمــة لصناعــة قنبلــة نوويــة، ولــم 
يُعــد مــن الصعــب عليهــا رفــع التخصيــب إلــى مســتوى يصــل حتــى 

90%، وهــي النســبة املطلوبــة لصناعــة القنبلــة النوويــة.
وحتــى 16 فبرايــر 2021م، بلــغ إجمالــي مخــزون إيــران مــن اليورانيوم 
املخصــب، َوفًقــا للتقريــر الفصلــي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
الــذي نُشــر فــي نهايــة فبرايــر املاضــي، ما يقرب من 3 أطنــان، ارتفاًعا 
ــع فــي  مــن 2.4 طــن فــي نوفمبــر، فــي حــن أن االتفــاق النــووي املوقَّ
ا قــدره 202.8 كيلوجــرام)3(. ومــع مــرور 6 أشــهر  2015م وضــع حــّدً
علــى هــذا التقريــر، فــإنَّ إيــران قــد تكــون اقتربــت مــن 4 أطنــان مــن 
اليورانيــوم املخصــب، وهــو احلجــم املطلــوب إلنتــاج قنبلــة نوويــة. هــذا 
مــا يجعــل بعــض التقاريــر األمريكيــة تقــول إّن إيــران ليــس أمامهــا إال 
أقــل مــن ســنة إلنتــاج أول قنبلــة نوويــة، لــو اســتمرت بهــذه الوتيــرة مــن 
التســارع فــي تطويــر وحــدات الطــرد املركــزي والتخصيــب. ورغــم أن 
إعالنــات إيــران املتكــررة خــالل األشــهر األخيــرة بتقّدمهــا الســريع 
فــي برنامجهــا النــووي قــد ال تكــون إال مجــرد ادعــاءات حملاولــة زيــادة 
الضغــط علــى إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، والفــوز بتخفيــف 

))( صحيفــة »الشــرق األوســط«، إيــران تتقــدم فــي إنتــاج معــدن اليورانيــوم رغــم تحذيــرات الغــرب، )17 أغســطس 2021م(، 
.https://bit.ly/2W3NN3V 2021م،  18 أغســطس  تاريــخ االطــالع: 

ــب 60 فــي المئــة، )15 يونيــو 2021م(، تاريــخ  ))( موقــع »إندبندنــت عربيــة«، إيــران تنتــج 6.5 كيلوجــرام مــن اليورانيــوم المخصَّ
.https://bit.ly/37OEdoa ،االطالع: 18 أغسطس 2021م

ــب بنســبة %20، )23 فبرايــر 2021م(،  ))( موقــع »روســيا اليــوم«: الطاقــة الذريــة، إيــران اســتأنفت إنتــاج اليورانيــوم المخصَّ
.https://bit.ly/3g8iDQa ،تاريــخ االطــالع: 11 أغســطس 2021م

https://bit.ly/2W3NN3V
https://bit.ly/37OEdoa
https://bit.ly/3g8iDQa
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العقوبــات مقابــل احلــّد مــن أنشــطتها النوويــة، فــإنَّ ِمــن اخلبــراء َمــن 
يقــول إّن أرقــام طهــران احلقيقيــة فــي مجــال تخصيــب اليورانيــوم قــد 

تكــون أكثــر مــن املعلَنــة.
ليــس مــن املســتبَعد أن تســعى إيــران إلــى حتقيــق طفــرة فــي مــا يتعلــق 
ــدة فــي  بامتــالك الســالح النــووي، ال ســّيما أن الوكالــة أصبحــت مقيَّ
الرقابــة والتفتيــش علــى برنامــج إيــران النووي منــذ 24 يونيو 2021م، 
ولــم تطلــع علــى التســجيالت اخلاصــة باملنشــآت النوويــة منــذ فبرايــر 
2021م. خــالل هــذه املرحلــة قّيــدت إيــران وصــول املفّتشــن إلــى 
موقــع »نطنــز« النــووي فــي األول مــن يوليــو 2021م، وبــدأت فــي إنتــاج 
اليورانيــوم املعدنــي بنســبة تفــوق 20%، وتســتخدم مزيــًدا مــن أجهــزة 
الطــرد املتطــورة. وشــرع البرملــان فــي تشــديد اإلجــراءات اخلاصــة 
بتطبيــق قانــون »خطــة العمــل اإلســتراتيجية لرفــع العقوبــات وحمايــة 
مصالــح األّمــة اإليرانيــة«، الــذي أُِقــّر نهايــة عــام 2020م، والــذي 
يقضــي بتســريع تخصيــب اليورانيــوم وتقييــد عمليــات التفتيــش التــي 

تقــوم بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة)1(.
مــن جانبهــا، انتهجــت الواليــات املتحــدة سياســة تصاعديــة خــالل 
مفاوضــات فيينــا، إذ لــم تطــرح مطالبهــا وشــروطها دفعــة واحــدة، 
حتــى ال تغلــق أبــواب املفاوضــات مبكــًرا، لكــن مــع الوصــول إلــى 
اجلولــة السادســة اتضحــت الرؤيــة األمريكيــة بصــورة كاملــة. وكشــفت 
إيــران فــي 02 أغســطس 2021م عــن جملــة الشــروط التــي طرحهــا 
األمريكيــون علــى طاولــة املفاوضــات، وأهّمهــا: ربــط التوصــل إلــى 
اتفــاق نــووي بــإدراج بنــد يوِجــب مناقشــة مســتقبلية ملســألة تدخــالت 
إيــران وأنشــطتها خــارج حدودهــا، كتدخالتهــا فــي ســوريا ولبنــان 
))( معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى، الســردية اإليرانيــة الجديــدة: النظــام ليــس فــي عجلــٍة مــن أمــره.. لكــن علــى واشــنطن 

.https://bit.ly/3sFzcrF ،أن تكــون كذلــك، )11 فبرايــر 2021م(، تاريــخ االطــالع 21 أغســطس 2021م

https://bit.ly/3sFzcrF
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الباليســتية، واإلبقــاء علــى  واليمــن، ومناقشــة موضــوع الصواريــخ 
حظــر الســالح عــن إيــران، وإدخــال تعديــالت علــى نــّص االتفــاق 
النــووي. هــذا فــي جوهــره يعنــي الذهــاب إلــى اتفــاق جديــد، وهــو مــا 

ــا. ــران متاًم ترفضــه إي
بالتــوازي مــع ذلــك، احتفظــت الواليــات املتحــدة بســلطة العقوبــات 
التــي تركهــا ترامــب، بــل أضافــت إليهــا عقوبــات جديــدة، وجلــأت 
ــة إلــى إيــران باللجــوء إلــى الــردع العســكري  إلــى توجيــه رســالة مهّم
فــي مواجهــة هجمــات امليليشــيات اإليرانيــة فــي العــراق وســوريا علــى 
القــوات األمريكيــة، وتخطــو بجديــة نحــو إعــادة بنــاء إجمــاع عبــر 
األطلســي يضــم بعــض دول املنطقــة ضــد إيــران، كمــا ظهــر فــي حادثــة 
اســتهداف الســفينة اإلســرائيلية »ميرســر ســتريت« فــي خليــج عمــان، 
حــن قــال وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة أنتونــي بلينكــن فــي تصريحاتــه: 
»إّن هــذا الهجــوم يُظِهــر أّن إيــران تواصــل التصــرف بشــكل غيــر 
مســؤول عندمــا يتعلــق األمــر بتهديــدات كهــذه للمالحــة والتجــارة 
والبّحــارة األبريــاء الذيــن هــم جــزء مــن رحــالت جتاريــة فــي امليــاه 
الدوليــة«. وحســب قولــه فــإَنّ إيــران هــي املســؤولة عــن احلــادث وإّن 

ــا)1(. ــرّد ســيكون جماعّيً ال
ــران والــدول  ــد مــن عــدم اليقــن حــول توصــل إي بالتالــي، يوجــد مزي
الغربيــة إلــى اتفــاق بشــأن »االتفــاق النــووي« بعــد وصــول إبراهيــم 
رئيســي إلــى رئاســة اجلمهوريــة، ألن إيــران قــد تخطــت اخلــط األحمــر 
فــي الوصــول إلــى الســالح النــووي، ولــن تســمح بوقــف كل األنشــطة 
اجلديــة والقــدرات التــي طورتهــا بعــد وقــف االتفــاق النــووي، وكذلــك 
لــن توافــق الواليــات املتحــدة علــى رفــع كل العقوبــات التــي تشــترطها 

، )03 أغســطس 2021م(، تاريــخ 
ً
ــا«.. وزيــر خارجيــة أمريــكا يثيــر تفاعــال ))( »CNN« بالعربيــة، »الــرد علــى إيــران ســيكون جماعيًّ

.https://cnn.it/3sFeAQF 2021م،  18 أغســطس  االطــالع: 

https://cnn.it/3sFeAQF
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إيــران فــوًرا، وبالتالــي لــم تُعــد تهتــم بــأي اتفاقــات جاريــة. ومــع ذلــك 
ســيظل هــذا االتفــاق مطروًحــا علــى الطاولــة، تتعامــل معــه إيــران 
بسياســة النَفــس الطويــل والتفــاوض علــى الطريقــة اإليرانيــة باللعــب 
علــى عامــل الوقــت، وميكــن أن تفاجــئ العالــم بإنتــاج أول قنبلــة نوويــة. 
ــاًل يكــون  ــا هزي ــة املطــاف فســيكون اتفاًق ــاق فــي نهاي ــو حصــل اتف ول
فيــه الرئيــس األمريكــي قــد أوفــى بوعــوده االنتخابيــة، إال أنــه لــن 
يكــون ضامًنــا فــي احلــد مــن الطمــوح اإليرانــي باســتمرار الوصــول إلــى 
الســالح النــووي، وال قــادًرا علــى احلــد مــن تطويــر إيــران لبرنامجهــا 

ــة التوســعية. الصاروخــي، وال وقــف مشــاريعها اإلقليميَّ
كان واضًحــا التعنــت اإليرانــي فــي عــدم العــودة إلحيــاء االتفــاق النووي، 
النوويــة، أو ســتضع  لــن تذهــب بعيــًدا فــي املفاوضــات  إيــران  وأن 
شــروًطا لــن يقبلهــا املجتمــع الدولــي. ومــن خــالل حتليــل التصريحــات 
السياســية للقيــادات اإليرانيــة خــالل الفتــرة األخيــرة، نالحــظ أن 
الرئيــس اإليرانــي اجلديــد دافــع عمــا يســميه »اقتصــاد املقاومــة«، 
وجعــل االقتصــاد مقاوًمــا ضــد الصدمــات، وهــو مفهــوم قائــم علــى أن 
ــاح اخلارجــي.  ــم واالنفت ــى التجــارة مــع العال ــالد ليســت بحاجــة إل الب
وهــذا يلتقــي مــع مــا قالــه املرشــد األعلــى إليــران علــي خامنئــي خــالل 
ــي وأعضــاء  ــه حســن روحان ــة واليت ــه فــي طهــران الرئيــس املنتهي لقائ
احلكومــة، مــن أن جتربــة احلكومــة الســابقة التــي بــادرت باالنفتــاح 
علــى الغــرب، وخصوًصــا الواليــات املتحــدة، تؤكــد أن »الثقــة بالغــرب ال 
تنفــع«، مبدًيــا عــدم تفاؤلــه بإمكانية إحيائه في ظل الشــروط األمريكية 
املتعلقــة ببرنامــج إيــران للصواريــخ الباليســتية. كمــا أن املرشــد وّجــه 
نقــًدا شــديًدا إلــى سياســة روحانــي التفاوضيــة، وتعويــل حكومتــه علــى 

ــا)1(. الغــرب، مؤكــًدا أّن أّي مفاوضــات مــع واشــنطن مســتحيلة حالّيً

))( موقــع »RT«، خامنئــي يدعــو روحانــي والحكومــة إلــى قطــع األمــل باالتفــاق النــووي، )29 أغســطس 2018م(، تاريــخ االطــالع: 
.https://bit.ly/2WgDABZ 2021م،  24 أغســطس 

https://bit.ly/2WgDABZ


إبراهيم رئيسي.. مستقبٌل غامٌض للسياسة الخارجية اإليرانية 19

ًطــا لــه بعنايــة من  هــذا املشــهد اإليرانــي لــم يــأِت ُصدفــة، بــل كان مخطَّ
جهــة املرشــد، ومــا دامــت سياســة إيــران بصفــة عاّمــة أصبحــت رهينــة 
فــي يــد تركيبــة الســلطة احلالّيــة بتوّجهاتهــا التقليديــة وخلفياتهــا 
األيديولوجيــة، فليــس مــن املتوقــع أن يكــون »تشــّدد« إيــران بشــأن 
العــودة إلــى املفاوضــات َوفــق شــروط محددة مســألة شــكلية، فاملســألة 
تتأرجــح بــن ممارســة جــاّدة لسياســة »حاّفــة الهاويــة« مــن أجــل إحيــاء 
االتفــاق النــووي واالســتفادة مــن املكاســب اإلســتراتيجية لــه، مــع عــدم 
تقــدمي تنــازالت جوهريــة َوفــق مــا تشــترط الواليــات املتحــدة، ال ســّيما 

فــي مــا يتعلــق بالبرنامــج الصاروخــي أو النفــوذ اإلقليمــي.
إّن إيــران عملّيًــا قــد هيــأت نظامهــا السياســي مــن أجــل حقبــة جديــدة 
مــن املواجهــة واملقاومــة، تســاعدها فــي ذلــك إســتراتيجية أمريكيــة ال 
ــا، واخلــوف أن يغــري  تعطــي أولويــة للمنطقــة وتنســحب منهــا تدريجّيً
ذلــك إيــران باملُضــّي ُقُدًمــا فــي برنامــج نــووي ســّري وتخّطــي العتبــة 

النوويــة كضمانــة لبقــاء النظــام.

ع »حرب الظّل« بين إسرائيل وإيران ثالًثا: توسُّ

ــر الثالــث فــي احلكــم املبدئــي علــى الفتــرة الزمنيــة القادمــة  املؤشِّ
إليــران بأنهــا قامتــة، هــو زيــادة وتيــرة مــا يســمى »حــرب الظــل« بــن 
ــن منطــق الصــراع  ــع م ــر »حــرب الظــل« ينب ــران وإســرائيل. ومؤّش إي
احملتــدم بــن إســرائيل وإيــران، كحــرب تظهــر علــى كل اجلبهــات، فــي 
البحــر واجلــّو والفضــاء الســيبراني وفــي بعــض األحيــان علــى األرض. 
ــران  ــن إي ــط م ــّرب النف ــي ته ــالت الت ــد اســتهدفت إســرائيل الناق فق
إلــى ســوريا، فــي صفقــات يعــود جــزء مــن أرباحهــا إلــى »حــزب اهلل«. 
وهــذه الهجمــات فــي البحــر ليســت إال جــزًءا مــن عمــٍل إســرائيلّي 
ــات الهجمــات  ــر مئ ــت خــالل العقــد األخي ــر، فقــد تضّمن أوســع بكثي
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علــى أهــداف إليــران والتنظيمــات املرتبطــة بهــا مثــل »حــزب اهلل« 
وامليليشــيات الشــيعية األخــرى.

يُعتقــد علــى نطــاٍق واســع أن إســرائيل كانــت وراء اغتيــال خمســة 
ــّذت عــدًدا مــن  ــا نف ــذ عــام 2010م، وأنه ــن من ــن إيراني علمــاء نووي
الهجمــات علــى مواقــع نوويــة داخــل األراضــي اإليرانيــة. واتهمت إيران 
ــم  كاّلً مــن إســرائيل والواليــات املتحــدة باملســؤولية عــن اغتيــال العاِل
محســن فخــري زاده فــي كمــن نُِصــب لــه علــى أطــراف العاصمــة 
اإليرانيــة طهــران فــي أكتوبــر مــن العــام املاضــي. وفــي حادثــة أخــرى 
وقعــت فــي أبريــل مــن هــذا العــام وّجهــت إيــران أصابــع االتهــام إلــى 
إســرائيل فــي التفجيــر الــذي وقــع فــي منشــأة »نطنــز« النوويــة، أكبــر 
ــه أحــدث  ــت إن ــذي قال ــران، وال ــي إي ــوم ف ــب اليوراني منشــآت تخصي
أضــراًرا جســيمة فــي أجهــزة الطــرد املركــزي. إســرائيل مقتنعــة بــأّن 
ــران  ــن إي ــووي مُتكِّ ــى صيغــة عســكرية لبرنامجهــا الن ــران تعمــل عل إي
ــة، وتــرى إســرائيل أن هــذا يشــكل  ــة نووي ــع قنبل ــة مــن ُصن فــي النهاي

ــا لهــا. ــًدا وجودّيً تهدي
ومنــذ إعــالن فــوز إبراهيــم رئيســي باالنتخابــات والتصاعــد بــن إيــران 
وإســرائيل يتســيَّد املشــهد، إذ وقــع هجــوم علــى ناقلــة نفــط تابعــة 
لشــركة إســرائيلية قبالة ســواحل ُعمان في نهاية شــهر يوليو 2021م، 
ووّجهــت إســرائيل أصابــع االتهــام إلــى إيــران. وأثــار ذلــك احلــادث 
أيًضــا حتذيــرات مــن احتماليــة انخــراط اململكــة املتحــدة، التــي فقــدت 
ــة، ورمبــا  ــات االنتقامي أحــد أفــراد طاقمهــا فــي الهجــوم، فــي العملي
انضمــام الواليــات املتحــدة التــي أسســت قــوة بحريــة مــع شــركائها 
عــام 2019م للمســاعدة فــي حمايــة املمــرات البحريــة فــي الشــرق 

األوســط.
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وبعــد حادثــة الســفينة بأســبوع، عقــد مســؤولون فــي مكتــب رئيــس 
مــع  نقــاش  جلســات  الدفــاع  وزيــر  ومكتــب  اإلســرائيلية  احلكومــة 
مســؤولن كبــار فــي إدارة بايــدن حــول هــذا الهجــوم. وفــي الوقــت 
نفســه طلبــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية مــن جميــع الــدول األعضــاء 
ــرى  ــة احلــدث، وأوضحــت لهــم أن إســرائيل ت فــي مجلــس األمــن إدان
ا، وأن إيــران هــي التــي تقــف خلفــه، وأن هــذا يَُعــّد  الهجــوم خطيــًرا جــّدً

ــة. ــًرا بأمــن املالحــة الدولي ــا خطي مّسً
ــب  ــي َعِق ــوم التال ــة فــي الي ــى ذلــك حتريــك اجلبهــة اللبناني يُضــاف إل
تســلُّم رئيســي منصبَه رئيًســا للحكومة، إذ تبادل »حزب اهلل« واجليش 
ــى،  ــرة األول ــان. وهــذه هــي امل ــي لبن ــا جنوب ــا حدودّيً اإلســرائيلي قصًف
منــذ التصعيــد العســكري الــذي وقــع بــن الطرفــن فــي عــام 2019م، 
التــي يُعِلــن فيهــا »حــزب اهلل« اســتهداف مواقــع إســرائيلية، وهــي كذلك 
املــرة األولــى منــذ عــام 2014م التــي تشــهد غــارات جويــة إســرائيلية 

علــى جنــوب لبنــان.
دفــع التوتــر املتســارع بــن إيــران وإســرائيل وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
بينــي غانتــس فــي كلمتــه أمــام الكنيســت إلــى القــول إنــه ال يســتبعد أن 
ــه إســرائيل ضربــة عســكرية إلــى إيــران حتــى ولــو بشــكل منفــرد،  توجِّ
وحــّذر غانتــس مــن وجــود »مئــات الطائــرات دون طيــار اإليرانيــة فــي 
إيــران واليمــن والعــراق ودول أخــرى العــام املاضــي. كان هنــاك مــا ال 
يقــّل عــن خمــس هجمــات إيرانيــة علــى ســفن دوليــة، بعضها باســتخدام 

طائــرات دون طيــار تصنعهــا إيــران«)1(.
ســبق أن اّدعــى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس فــي بدايــة 
شــهر أغســطس فــي أثنــاء اجتماعــه بســفراء الــدول األعضــاء فــي 

ا على استهدافها الناقلة اإلسرائيلية بخليج عمان، )02  ))( موقع »روسيا اليوم«، غانتس يدعو التخاذ إجراءات ضد إيران ردًّ
.https://bit.ly/37MWnqw ،أغسطس 2021م(، تاريخ االطالع: 16 أغسطس 2021م

https://bit.ly/37MWnqw
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مجلــس األمــن أن إيــران علــى بُعــد عشــرة أســابيع فقــط مــن الوصــول 
إلــى مــادة انشــطارية تســمح لهــا بتطويــر قنبلــة نوويــة. وحــّذر كل مــن 
غانتــس ووزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي يائيــر البيــد الواليــات املتحــدة 

مــن أن إيــران تقتــرب مــن العتبــة النوويــة)1(.
أمــام هــذا التصعيــد بــن إيــران وإســرائيل، زار مديــر االســتخبارات 
املركزيــة األمريكيــة، وليــام بيرنــز، إســرائيل. وكمــا تقــول بعض املصادر 
فإنــه يأتــي حليًفــا لطيًفــا لتذكير إســرائيل مبصالح وسياســات أمريكا، 
ومعرفــة مــا إذا كانــت إســرائيل علــى درايــة تاّمــة وتوافــق بشــكل عــاّم. 
وإدراًكا لتحفظــات إســرائيل العميقــة فــي مــا يتعلــق باتفــاق نــووي 
ــى  ــز قــد جــاء إل ــل أن يكــون بيرن ــه مــن احملتَم ــران، فإن ــد مــع إي جدي
إســرائيل ليطلــب منهــا احلــذر وضبــط النفــس فــي اخلطــاب العــاّم، 
وكذلــك وقــف تصعيــد صراعهــا البحــري مــع إيــران، علــى األقــل فــي 

الوقــت احلالــي)2(.
ــوزراء  ــس ال ــران وإســرائيل، زار رئي ــن إي ــر ب ــادة التوت وفــي ســياق زي
الرئيــس  والتقــى  واشــنطن،  بينيــت،  نفتالــي  اجلديــد،  اإلســرائيلي 
بايــدن. وقــد حــّذر بينيــت األمريكيــن مــن تبعــات االتفــاق النــووي 
اجلديــد، خصوًصــا فــي ضــوء التقــّدم الــذي حققتــه إيــران فــي الفتــرة 
األخيــرة فــي مجــال القــدرات النوويــة. وخــالل الزيــارة صــرح بينيــت 
قائــاًل: »ناقشــنا عديــًدا مــن اجلبهــات، وعلــى رأســها اجلبهــة اإليرانية، 
ال ســيما الطفــرة التــي حققهــا البرنامــج النــووي اإليرانــي علــى مــدار 
الســنتن أو الســنوات الثــالث املاضيــة. وحتدثنــا عــن اخُلطــط املعنيــة 

عــي أن إيــران بعيــدة أســابيع قليلــة عــن القنبلــة النوويــة، )04 أغســطس 2021م(، تاريــخ  ))( صحيفــة »االتحــاد«، غانتــس يدَّ
.https://bit.ly/3j9s5EP 2021م،  أغســطس   22 االطــالع: 

 عن صحيفة »هآرتس«، ليست مهمة لتق�سي الحقائق: رئيس وكالة المخابرات المركزية يأتي لُيخبر 
ً
))( »أوغاريت بوست« نقال

.https://bit.ly/2W9KLvL ،إسرائيل بما يريده بايدن، )17 أغسطس 2021م(، تاريخ االطالع: 23 أغسطس 2021م

https://bit.ly/3j9s5EP
https://bit.ly/2W9KLvL


إبراهيم رئيسي.. مستقبٌل غامٌض للسياسة الخارجية اإليرانية 23

بكبــح هــذا البرنامــج بشــكل خــاص، وســنعالج أيًضــا عــّدة إجــراءات 
يبــدو  اإلســرائيلي«)1(.  العســكري  التفــوق  علــى  للحفــاظ  ضروريــة 
اجليــش  تــزّود  قــد  وأنهــا  إســرائيل،  لدعــم  مســتعدة  واشــنطن  أن 
اإلســرائيلي بتقنيــات عســكرية متّكنهــا مــن حتقيــق أضــرار كبيــرة 
بالقــدرات النوويــة اإليرانيــة، أو علــى األقــل تشــّكل ردًعــا إليــران 

ــووي. ــاق الن ــى االتف ــودة إل للع
ــدن عندمــا قــال: »نحــن نضــع  ــارة فــكان لباي ــر إث ــح األكث ــا التصري أّم
إلــى أيــن يقودنــا ذلــك. لكــن إذا فشــلت  أّواًل، ننظــر  الدبلوماســية 
الدبلوماســية فنحــن مســتعّدون لالنتقــال إلــى خيــارات أخــرى«)2(. وقــد 
لقــي هــذا التصريــح اســتهجاًنا كبيــًرا مــن النظــام اإليرانــي، خصوًصــا 
مــن ِقبــل املرشــد األعلــى الــذي وصــف إدارة بايــدن بأنهــا »ذئــب 
مفتــرس«، ال تقــّل وقاحــة عــن إدارة ترامــب. هــذا التصعيــد ميكــن 
وصفــه مؤّشــًرا علــى أّن املشــهد »األْزَمــِوّي« بــن إيــران والواليــات 
ومــن  حــّدة،  أكثــر  منحــى  يأخــذ  قــد  إســرائيل  وحليفتهــا  املتحــدة 
ــد الســتهداٍف  ــل أّن تنســيًقا عســكرّيًا أمريكّيًا-إســرائيلّيًا يتزاي احملتَم

ــاق. ــاء االتف ــود إعــادة إحي ــم تنجــح جه ــّي حــال ل ــووّي إيران ن
فــي ذات الســياق، يقــول اخلبيــر األمريكــي دنيــس روس، الرجــل األول 
ــة إدارة كٍلّ مــن  ــاء والي ــي أثن ــي الشــرق األوســط ف ــة الســالم ف لعملي
جــورج بــوش األب وبيــل كلينتــون، فــي مقــاٍل لــه، إنــه يتعــن علــى إدارة 
بايــدن -حســب مطالبــات البعــض فــي الكونغــرس- النظــر فــي تزويــد 
إسرائيل بصواريخ »Massive Ordnance Penetrator 57-GBU«، وهي 

))( موقع »العين اإلخبارية«، رئيس وزراء إسرائيل يصل إلى واشنطن، )25 أغسطس 2021م(، تاريخ االطالع: 25 أغسطس 
.https://bit.ly/2UOpabq ،2021م

))( »CNN« بالعربيــة، بايــدن لرئيــس وزراء إســرائيل: أمريــكا منفتحــة علــى »خيــارات أخــرى« إذا فشــلت الدبلوماســّية مــع إيــران، 
.https://cnn.it/3yv2j2a ،27 أغســطس 2021م(، تاريــخ االطــالع: 30 أغســطس 2021م(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://bit.ly/2UOpabq
https://cnn.it/3yv2j2a
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أداة اختــراق جبليــة تــزن 30 ألــف رطــل. ميكــن اســتخدام مثــل هــذا 
الســالح لتدميــر منشــأة التخصيــب اإليرانيــة »فــوردو« حتــت األرض، 
باإلضافــة إلــى مواقــع نوويــة أخــرى محصنــة. االســتعداد لتزويــد 
إســرائيل مبثــل هــذا الســالح املخيــف واالســتعانة بقاذفــة »بــي2« 
إليصالــه، ســوف يرســالن رســالة قويــة إلــى اإليرانيــن. فــي الواقــع، 
قــد يكــون توفيــر صــاروخ »GBU-57« إلســرائيل أفضــل دافــع إليــران 
للتفــاوض علــى صفقــة فــي امِللــف النــووي »أطــول وأقــوى«. عندهــا 
فقــط قــد يقبــل النظــام اإليرانــي حقيقــة أن الواليــات املتحــدة جــاّدة 
فــي منــع إيــران مــن أن تخطــو أولــى خطواتهــا علــى عتبــة الســالح 
النــووي، وســتدرك إيــران أنهــا تخاطــر ببنيتها التحتيــة النووية بالكامل 
فــي غيــاب اتفــاق يحــّد منهــا. فــي ظــل هــذه الظــروف، ســيكون لــدى 
قــادة إيــران حافــز للحصــول علــى شــيٍء مــا لقبــول خيــاٍر مــا، بــداًل مــن 

فــرض نتيجــة قــد تفرضهــا الواليــات املتحــدة وإســرائيل)1(.
نســتنتج مــن كل هــذا أنــه أمــام اســتمرار املرشــد األعلــى وحكومــة 
رئيســي فــي إعاقــة املفاوضــات حــول االتفــاق النــووي، ســعًيا مــن إيران 
إلــى ولــوج عتبــة الســالح النــووي، فإنــه ال يُســتبَعد أن تســمح الواليــات 
ــر  ــة اســتباقية تســتهدف تدمي ــات جوي املتحــدة إلســرائيل بشــّن ضرب
منشــآت تخصيــب اليورانيــوم اإليرانيــة، وتُلِحــق بهــا أضــراًرا جســيمة، 
وقــد تؤخرهــا عــن العمــل لســنوات طويلــة قادمــة. هــذا املوقــف يعنــي 
ــي مســتوى  ــا ف ــًدا ملحوًظ ــة تصاع ــي األشــُهر القادم ــا سنشــهد ف أنن
التوتــر بــن الطرفــن اإليرانــي واإلســرائيلي، وســنكون أمــام دوامــة 
ــى  ــح إل ــد جتن ــة تخاطــر باخلــروج عــن نطــاق الســيطرة، وق تصعيدي
ــح  ــة لرئاســة رئيســي، تفت ــة مضطرب ــا بداي األزمــة بخطــأ واحــد. إنه

))( صحيفــة »الشــرق األوســط«، كيــف نــردع إيــران عــن امتــالك الســالح النــووي؟، )26 يوليــو 2021م(، تاريــخ االطــالع: 23 
.https://bit.ly/3kfGTkO 2021م،  أغســطس 

https://bit.ly/3kfGTkO
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البــاب ملزيــد مــن التوتــرات وخيــارات الــرّد بــن طهــران وإســرائيل 
وحلفائهــا الغــرب والواليــات املتحــدة، واخلــوف أن تأخــذ املنطقــة إلــى 

منطــق احلــرب العســكرية.

رابًعا: تحديات التطبيع الدبلوماسي مع السعودية

تَُعــّد عالقــة طهــران بجارتهــا الكبيــرة الســعودية مــن أكبــر التحديــات 
رئيســي  عهــد  فــي  اإليرانيــة  اخلارجيــة  السياســة  ســتواجه  التــي 
لألعــوام القادمــة. تاريخّيًــا، مــّر الصــراع بن اململكة العربية الســعودية 
وإيــران بأطــوار كثيــرة ومنعطفــات عديــدة، أدت إلــى قطــع العالقــات 
االعتــداء  منــذ ســنة 2016م، عندمــا حــدث  بينهمــا  الدبلوماســية 
اإليرانــي علــى الســفارة الســعودية فــي طهــران، وأصبح األفق مســدوًدا 
ــة  أمــام مشــاريع احلــوار والتفــاوض، إال أن بعــض العوامــل اإلقليميَّ
بــات يطــرح إمكانيــة جلــوس الطرفــن إلــى طاولــة احلــوار والتفــاوض 

خلفــض التوتــر بينهمــا.
ــر  ــدة مــع الســعودية تؤّث يــدرك العقــالء فــي طهــران أن العالقــة اجلّي
ــة واإلســالمية، وأن مشــكالتهم  ــدول العربي ــران مــع ال فــي تواصــل إي
حتــى مــع املجتمــع الدولــي ميكــن أن يصبــح حلّهــا أســهل فــي ظــل 
عالقــة طيبــة مــع الريــاض ذات التأثيــر والثقــل السياســي فــي مراكــز 
ُصنــع القــرار الدوليــة. وقــد كان ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد 
بــن ســلمان قــد قــال فــي مقابلــة تليفزيونيــة فــي وقــت ســابق، إّن بــالده 
علــى اســتعداد لفتــح صفحــة جديــدة مــع إيــران، إال أن بينهمــا جملــة 
مــن القضايــا التــي يجــب حســمها أّواًل، الفًتــا إلــى أن إيــران بلــد كبيــر 

ومهــّم، والتعــاون معــه قــد يكــون بّنــاًء حلــل عــدد مــن القضايــا.
حالّيًــا، جُتــري الســعودية مباحثــات مــع إيــران بوســاطة عراقيــة، وعلــى 
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ــات تبــدو شــائكة، وقــد ال  الرغــم مــن ترحيــب الطرفــن فــإنَّ احملادث
تصــل إلــى نقطــة متقّدمــة، علــى األقــل فــي الفتــرة القادمــة. فاململكــة 
تشــترط أن تتوقــف إيــران عــن دعــم حروبهــا بالوكالــة فــي الــدول 
ــده بالصواريــخ  العربيــة، خصوًصــا دعمهــا للحوثــي فــي اليمــن وتزوي
ــرة  ــي تســتهدف األراضــي الســعودية بوتي ــار، الت ــرات دون طي والطائ
متزايــدة، وضــرورة امتثــال إيــران اللتزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي، 
دات  والتوقــف عــن تطويــر برنامجهــا الصاروخــي الــذي يَُعــّد أكبــر املهدِّ
اخلارجيــة علــى األمــن الوطني للمملكة العربية الســعودية. لكن النظام 
اإليرانــي ال يبــدو أنــه يريــد تقــدمي أي تنــازالت تتعلــق باالشــتراطات 
اإليرانيــن  للمســؤولن  السياســية  التصريحــات  رغــم  الســعودية، 

ــدة مــع اململكــة. برغبتهــم فــي إقامــة عالقــات جّي
وقــد اعتــرف روحانــي نفُســه أخيــًرا بهــذه الرغبــة فــي بنــاء عالقــات 
وراء  كانــت  بأنهــا  الداخليــة  األطــراف  بعــض  مّتهًمــا  اململكــة،  مــع 
ــران بخاصــة  ــه: »اجلي ــاض، إذ صــرح بقول تدهــور العالقــات مــع الري
يجــب أن نكــون علــى تواصــل معهــم عــن كثــب. ال رحــم اهلل الذيــن 
منعــوا إقامــة عالقــات جيــدة بــن إيــران وبعــض بلــدان املنطقــة، فلقــد 
أقدمــوا علــى أعمــال حمقــاء وطفوليــة مــن خــالل الهجــوم علــى املراكــز 
الدبلوماســية الســعودية، ولــو لــم تُكــن هــذه القضايــا لــكان وضعنــا 
أفضــل مــن اآلن«)1(. ويؤيــده فــي ذلــك إبراهيــم رئيســي الــذي قــال: »إّن 
تعزيــز وبنــاء العالقــات الشــاملة مــع الــدول اجلــارة يَُعــّد مــن أولويــات 
حكومتنــا؛ مثــل هــذه العالقــات يخــدم إيــران والــدول اجلــارة أيًضــا«)2(.

ــر إلــى »مســتقبل كالــح«، )18 يونيــو 2021م(، 
ّ

))( موقــع »إندبندنــت عربيــة«، طريــق الرئيــس اإليرانــي الجديــد نحــو الحكــم يؤش
.https://bit.ly/381qQBt ،تاريــخ االطــالع: 20 أغســطس 2021م

يوليــو   16( تعزيــز العالقــات مــع دول الجــوار مــن أولويــات حكومــة إيــران الجديــدة،  رئي�ســي:  »عربــي ســبوتنيك«،  موقــع   )((
.https://bit.ly/3sGIFzg 2021م،  أغســطس   20 االطــالع:  تاريــخ  2021م(، 

https://bit.ly/381qQBt
https://bit.ly/3sGIFzg
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ــل هــذه التصريحــات مــن  ــن املشــكلة فــي أن اململكــة تعــّودت مث وتكُم
ــة دون أن جتــد إرادة  ــم املتعاقب ــن فــي حكوماته كل الرؤســاء اإليراني
سياســية لهــذه احلكومــات أو للمرشــد األعلــى لتحويــل األقــوال إلــى 
واقــع عملــي يحتــرم حقــوق اجلــوار، والرغبــة فــي بنــاء حالــة مــن 
االســتقرار الدائــم. فعلــى الرغــم مــن أن امِللــف الرئيســي الــذي ســيدور 
ــر  ــات أكث ــن ِملف ــي، لك ــف اليمن ــن الطرفــن هــو امِلل ــاش ب ــه النق حول
شــمواًل ســتحكم فــرص جنــاح التقــارب واحلــوار ومســتقبل العالقــات. 

ــًدا؟ ــل ســوابقه، أم ســيحمل جدي فهــل ســيكون املوقــف اإليرانــي مث
فــي الواقــع ســتبقى طهــران حتــاور كمــا كانــت ســابًقا بشــكٍل تكتيكــّي، 
ال مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول إســتراتيجية حتمــل حــاّلً نهائّيًــا لــكل 
املشــكالت العالقة. ولطاملا طّوعت طهران كل فرص احلوار للمراوغة 
وااللتفــاف وكســب الوقــت دون نيــة حقيقيــة للســالم الشــامل، فالنظــام 
اإليرانــي، خصوًصــا فــي مرحلتــه احلاليــة التــي تشــهد انقضــاض 
دين« علــى كامــل مفاصــل الدولــة، ســيبقى وفّيًــا ملبــادئ الثــورة  »املتشــدِّ
ــل:  ــا للخطــط اإلســتراتيجية الشــاملة مث ــات الدســتور ورهيًن ومنطلق
إســتراتيجية »أُّم القــرى«. فهنــاك أزمــة ممتــدة متعلقــة بصــراع املكانــة 
ــران ألن تخــرج مــن هــذه  ــاض، وتســعى إي ــن طهــران والري ــة ب الديني
األزمــة بوصفهــا رائــًدا ومنوذًجــا إســالمّيًا يُحتــذى. فإيــران دائًمــا تريد 
الســير عكــس املنطــق والزمــن، وانتــزاع املكانــة الدينيــة مــن الريــاض، 
وهــو مــا يفســر هجــوم إيــران الدائــم علــى الســعودية فــي موســم احلــج 
ــاك أيًضــا إشــكالية املشــروع  ــة. كمــا أن هن وتســييس الشــعائر الديني
األيديولوجــي اإليرانــي فــي اإلقليــم، وفــي القلــب منــه مســألة تصديــر 
الثــورة ومــا يتصــل بهــا مــن اســتخدام الشــيعة والتشــيع أداة للضغــط، 
ــاك ضمــان  ــى يكــون هن ــه ومناقشــته حت وهــو مــا يجــب وضــع حــٍدّ ل
الســتقرار حقيقــي وعالقــات مســتقرة. ولذلــك، فــإنَّ مســتقبل احلــوار 
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بــن البلديــن لــن يُفضــي إلــى مقاربــات شــاملة، وال إلــى حلــول جذريــة 
ملعضــالت إســتراتيجية مرّكبــة ومتشــّعبة فــي أكثــر مــن ميــدان.

خاصـــة

ــرات الســابقة تعطــي داللــة علــى أن السياســة اخلارجيــة  كل املؤشِّ
اإليرانيــة فــي عهــد حكومــة الرئيــس اجلديد إبراهيم رئيســي ستســلك 
ــذي يشــرف  ــى نفســه ال ــا دعــم املرشــد األعل ــّزز له ــا يع ــا متصلًب نهًج
علــى املجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي، وهــو الِكيــان احملــوري 
فــي تشــكيل سياســات الدفــاع واألمن اإلســتراتيجية. بالتالــي فاملجتمع 
الدولــي واإلقليــم واجلــوار اخلليجــي إليــران لــن ينعمــوا برؤيــة إيــران 
تنهــج االعتــدال فــي ســلوكها السياســي واألمنــي، وتتبنــى مقاربــة 
ــى مســتوى عالقاتهــا ودبلوماســيتها  ــة عل ــاء والبراغماتي التفاعــل البن
اخلارجيــة، علــى األقــل فــي فتــرة تولــي إبراهيــم رئيســي للحكــم، التــي 
قــد متتــّد إلــى فتــرة رئاســية أخــرى، مبــا يضــع اجلميــع أمــام ســنوات 
ــر مــن ســيادة  ــات أكث ــع إدارة األزم ــا طاب ــب عليه ــة، يغل عجــاف قادم
ــب مــن الــدول العربيــة  ــع يتطل لغــة احلــوار والتقــارب. كل هــذا بالطب
والــدول اخلليجيــة بالتحديــد نهًجــا مغايــًرا وخاّلًقــا عــن الســابق فــي 
التعاطــي مــع نزعــة الهيمنــة اإليرانيــة، مــن خــالل توظيــف كل األدوات 
َوفــق مقاربــات شــاملة قــادرة علــى إحــداث صحــوة للوعــي السياســي 
اإليرانــي وجعلــه يــدرك حجــم اخلســائر التــي قــد يتعــرض لهــا مقابــل 
املنافــع التــي ســيجنيها حــال اســتمّر فــي تثويــر األيديولوجيــا والنهــج 
العســكري الصدامــي، والتحشــيد الوالئــي الطائفــي، والتغريــد خــارج 

أُُطــر الشــرعية الدوليــة.
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