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 أبعاد الوفاق اإليراني العاملي

 محمد األحمري 

8\12\2112 

 تمهيد

كان التي ،منطقتناو  العامليةالحفلة الكبيرة التي هزت الدبلوماسية و أالحدث مكان تجاهل ليس بال 

ورغم ، م2112نوفمبر  22االتفاق اليراني مع العالم في فجر يوم ب األكبر من وقع وآثار يالنص لها

فإن  ؛اللحظة األخيرة حتىشهرين ثم تصاعد تأكيده  عالن االتفاق بنحو إسبق الذي التمهيد 

 ثناء املفاوضات األخيرةأ كانت تجري اللحظات األخيرة، و في كان األهم التوقيع نفسه والحدث 

أربكها وقسمها وكشف لها ترهل ما عمليات خداع، وتطمينات وتمويهات على منطقة الخليج، 

 سياستها.

نتوقع له من آثار تفاعالته، وما  وجوانب عديدة من جوانب االتفاق،  قة نجول فيوفي هذه الور 

، ولكنها فرصة لتفهم الكثير لجميععند ا ن التمنيات تختلط باملحاذير قريبة وبعيدة، وال شك أ

 من مشكالتنا قبل التركيز على مشكالت اآلخرين.

في نقاط لو فقد حاولت جعل ذلك  ؛في االتفاق وفي آثاره بشكل خاص عديدةنظرا لوجود قضايا 

 
 
النص  يكون وسواها، نها غالبا تحمل فكرة مستقلة عن سفإ عن األخرى؛ إحداها منفصلةت ئر ق

 قضاياه. دون فواصل بين ردمتعبا لو س  
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 بل ربما نظم قومية ف الرياء السياس ي، والتظاهر بغير حقيقة الحال،من كلفة  تعاني املنطقة

بالتظاهر  ومشغولة نظم متزمتة علمانيا تظاهر بالدين، يقابلها على الشاطئ العربيتمتزمتة قوميا 

وما بين التظاهر باأليديولجيات السالمية القديمة وتنفيذ أيديولوجيات غربية قومية بالدين، 

وعملي وسريع يربك الطرفين.  فإن االنتقال منها إلى سلوك براجماتي نفعي ؛وعلمانية في الواقع

سياسيا تناقضا خداعا لنفسها و تنشر على حكومات املنطقة كبيرة، و  كلفة هذا الرياء السياس يو 
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 ثم مفاجئة للمراقب من الخارج،  وتنتج سياساتوتكاليف داخلية وخارجية، 
 
كل هذه صدم ت

هي، وإن لم تكن هذه  وبالتضليل الذي تمارسه !الحكومات يوم يبادلها خصومها بطريقتها نفسها

املبادئ عدم الثقة بلا وتؤسس دائم اكشلكنها تنشر و  السياسات في واقع العالم واملنطقة مفاجئة،

 ة الفهم ملا يجري يمن إشكال الداخل والخارج وتعاني هذه الحكومات في، فضال عن الشعارات

، غير مقبول  لنتاج خطاب  تلك الحكومات دائما ، وتضطر وإفهام الضحايا حقيقة ما يحدث لهم

الضغط على  في الوقت الذي يتعالى التظاهر بحقوق الجوار والدين،مثل  ؛وال مرغوب في كل مكان

قطع رأس الثعبان" أو الكالم ي"لتشديد الحصار على إيران أو طلب الغرب بأن: والرشاوى الغرب 

 1.تقتل املسلمينفي الواقع ولكنها  "حكومة إسالمية"الكثير عن 

2 

في  ي األقل عسكرةالدبلوماس التوجه هناك تحول أمريكي من فكرة الهيمنة العسكرية املباشرة إلى 

املعنوية والصورة بسبب اآلثار و الهائلة، بسبب التكاليف املادية وذلك ، ، بل في العالماملنطقة

ة في اهيكر ال رمؤش، وارتفاع في زماننا وغيره تي اقتنع بها العالم السالميالعن أمريكا  القبيحة

 مؤشروإن كان تراخي الحروب أعاد لها بعض السمعة، ولكن تراجع االقتصاد أبقى العالم، 

قراطيين وتكلف و ونظرا لوجود أصوات إنسانية وتحررية بدأت تغزو الديمالشك عاليا، 

أن تكون مخوفا خير من أن تكون  :"، ومع أن حكمة القوةفي داخل الواليات املتحدة الجمهوريين

في  ترتيب عام جديدبالقوة وباالحترام معا. وهذا معناه  أْودت لكن السنين األخيرة " مقدرا ومحترما

مبراطورية، ولكن الهدف وجود توتر ال لوصديق  ال يقوم على بقاء توتر بين عدو  ،العالقات

م وال تقريب  مبراطور، رعايا اال بين  ومخوف  متوازن  املساهمة في لطائفة منهم إال بمقدار فال تقدُّ

 مبراطورية.خدمة اال 
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 هذه الظاهرة ناقشها مراقبون عديدون للمنطقة، منهم جراهام فولر في كتابه:1

The center Of The Universe: The Geopolitics Of Iran (Rand Corporation Research Study), Westview Press, 1991. 

 

http://www.amazon.com/The-center-Universe-Geopolitics-Corporation/dp/0813311594/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386485792&sr=8-1&keywords=graham%2C+the+center+of+the+universe


 

2 

 

طاقم الحكومة السابق، وهو أقرب للغرب من سابقه، هناك طاقم إيراني جديد أقل تشددا من 

، ومعجببهتيار مرن ومطلع على العالم، وميال إلى مكانة لبلده في الغرب، ينتمي إلى وروحاني 

فليس في إيران تلك الحالة الهائمة  ؛قالوا عنه إنه "جورباتشوف إيران" لم يكونوا واقعيينوالذين 

ألن السادات كان مرتبطا ؛ مثل السادات وليسبإنهاء النظام، وروحاني من القيادة السابقة. 

يمكن بينما في إيران هناك حدود ملا  بالغرب زمنا قبل وصوله، ولم يكن فوق السادات قيادة أعلى

، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهناك ؛ ذاك أن املرشد أعلى منهأن يفعلملثل روحاني 

م الحال السياس ي اليراني الداخلي مهم قبل أن ننشغل باملقارنات التي قد ال لذا فتفهُّ  برملان. 

فالفقر يعصف ؛ على املفارقة املميزة لهم عن غيرهم بل ال يهم حتى أن نحرص . إلى نتيجةتوصلنا 

؛ وألن حكام إيران خليط من اليسار السالمي، الذي يحمل أثقال الفترة بروسيابهم كما عصف 

سا و السوفيتية أو الحرب الباردة، وطبقة جديدة نشأت من تحوالت يمينة وتجارية أصابت رؤ 

 اغتنت من الثورة والثروة التي تسلطت عليها.

2 

هناك رؤية استراتيجية مضادة لحلفاء الغرب في املنطقة من داخل املؤسسات األمريكية، وقد 

املؤثرة املوثوقة في  "القوة الشيعية"أو موالون ليران وملا يسمونه  مؤثرونإيرانيون  ء  خبرا ل  عم  

 رصيد منيستعيدون هذه النظرية هم و العالم ضد األغلبية السنية املعادية وغير املوثوقة، 

مثل والي مؤثرة مسموعة في مواقع  وبعض هؤالء املنظرين أصواتهم، املكان جغرافيةمن التاريخ و 

نصر، عميد كلية الدراسات املتقدمة في جامعة جون هوبكنز، وهو منصب تواله من قبل بول 

وولفوتز، وشخصيات مؤثرة أخرى. وعمل والي من قبل في إحدى كليات الحرب، وهو ابن املفكر 

لصوفي حسين نصر ، املدير السابق لجامعة طهران، وفي كتابه "انبعاث الشيعة" أسس لنظرية ا

تحويل الثقة والوالء من السنة إلى الشيعة. وال يبدو أن هذه نظرية تصلح اآلن لالتباع، ولكنها 

 ، أو على األقل االستفادة منها.هتماماال تستحق 
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 ويبقي التسلحقوة نووية سلمية، وينهي الجدل حول هذا، كيعترف في النهاية بإيران االتفاق 

لم تنته، مع سماح بسبعة مليارات تتسلمها إيران من ثمن  باقية والعقوبات، محرما نوويال

ات لو بعقو من البمزيد االتفاق ويعد النفط ومبالغ متخلفة عند دول مختلفة أوقفها الحصار، 



 

5 

 

لي عنها، وهي ما كان يمكن ليران التخالتي ، وهذه الخطوة األولى الحقا مخالفة لالتفاق تتبين

 تهاالنووي ومعانا على املشروع مائتي مليار دوالر ما يقرب مننفاقها إبعد  خاصةمعلنة من قبل، 

رمز للهيبة البرنامج إيران بأن هذا شعور إلى  بالضافة ،ومدمرة لالقتصاد قاسيةطويلة مقاطعة 

من ":أوباما أنه حديث، بدا ذلك في ي حكومة في طهران أن تتنازل عنهال يمكن أل فوطنية الة وللعز 

غير الواقعي اعتقاد أن إيران ستوقف برنامجها النووي وتفككه بالكامل إذا استمر تشديد نظام 

 .2"وبات الناجح ولم يتم إعطاء املحادثات فرصة للنجاحالعق

6 

ع مع إيران من طرف والطرف اآلخر 
ّ
مجلس هو من املهم مالحظة أن االتفاق الذي وق

خمس دول وأملانيا، يعطي قوة ملوقف الطرفين، وفي حال الخالف مستقبال حول االتفاق ال:األمن

ألن ذلك  ؛تنحاز الحقا حكومات إلى إيران وتمنع أمريكا وإسرائيل من عمل منفرد ضدها قد

، ويرى آخرون أخرى حالة إلى وهم حققوا كسرا ملوقف دولي ونقلوه لتفاصيل، سيكون خالفا في ا

يجعل الصين وروسيا أقس ى على إيران لو تبين أن لها  ؛هينا بل بالعكس أن هذا االتفاق ليس

 3إيجابيات االتفاق عند كثير من الغربيين أحسن من سلبياته.  ، ثم إنامختلف ابرنامج

7 

ت وكانوبعضهم يقصر ذلك على فترة روحاني، ت على مدى نحو عام، االتفاق واملفاوضات تّم 

منهم  ،شخصيات عديدة ذات قدرات وتأهيل من الطرفين مجهدة، ونفذت االتفاق املفاوضات

 إلى التي تفتقرعدد من ذوي املهارة السياسية والقانونية والتقنية، ما ينبه إلى أن الحكومات 

عيد في السلم والحرب والوفاق والخالف. وقد أظهرت تخسر على كل صوكثيرة طواقم واسعة 

إيران رغم املقاطعة جيال مؤهال، فكلما خرج وزير خارجية بعد زمن قصير أخرجوا بعده آخر 

 أقدر من سابقه.
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 2112ديسمبر  8األحد،  –الجزيرة 2
، وكتبت كثير من الجرائد املؤثرة نصوصا استباقية تبشر باالتفاق وتقطع الطريق على 2112نوفمبر،  21اليكونومست، 3

 الناقدين، الحظ رأي املحرر في النيويرك تايمز عدة مرات.
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مستقبلية للمنطقة، ورؤية للتعامل مع عرب  "خطةرؤية وال أقول "كشفت إيران عن وجود 

وزير الخارجية  4الخليج، أو على األقل فكرة تخفف األزمة ولو مؤقتا، وذلك ما أشار إليه مقال

فهو يدعو لوجود  ؛القراءةيستحق  ، وهو مقالحكومات الخليجإلى اليراني جواد ظريف املوجه 

للتخلص ممكنة في مقالته عمل كل طريقة جديدة في منطقة الخليج، واست "منظومةأو إنشاء "

ليطالب باتحاد جديد يشمل الدول  ؛"الفارس ي"ولم يستخدم "الخليج العربياسم "من ذكر 

وحقيقتها تستحق املعرفة ال في النيات  ،نها جميلالثمان املطلة على الخليج، ويعظ بمواعظ لْح 

 ولكن في األعمال.
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وزيارة كيري لبعض الحكومات حملت نفس الرسالة رسالة طمأنة، املذكورة رسالة ظريف 

نها مجرد تهدئة لهلع الخائفين، وملن لم ر من املتابعين معنى "الطمأنة" وأ"طمأنة" وال يرى كثي

يستعد ليوم خروجه عاريا للواقع دون حماية أمريكية، ليقع بعدها تحت حماية وتطمين 

أن من خاف من  :ة تحمل رسالة واحدة، وقصة الطمأنهي عين الخوفنة الطمأإسرائيلي وهذه 

األعظم فال محيد له من أن يقف شحاذا ألمنه من عداته، ومن شعبه و جعله مصدر  الشر 

في  -ادائما وبال تعديل ولو شكليّ -صريحة  حكوماتبعض الكارهيه ومن الشامتين به. وسياسة 

 .وينتخبهاو يختارها يأتي بها شعب، أ ولكل حكومة خصومتها ومخالفتها ملصالح الشعوب،

، وتطالب بمواقف ض اآلخرينإسرائيل تستفيد من بقاء النقاش عن السالح النووي على أر 

، وإن كان من 5صرح نتن ياهو بأن االتفاق ما هو إال "خطأ تاريخي"جذرية فيما يخص غيرها، وقد 

مشروعها  أو كما صرح أحدهم: "نريد ليبيا" ألنها سلمت كل ش يء يخصاتفاق فنموذج ليبيا 

 العين عن تصرفل ضجة  على  وتلك مزايدة 6األنموذج الذي تريده إسرائيل من إيران. ، فهيالنووي

 211، ولديها أكثر من نووي، كما في بعض التقديراترأس  211عملها الذي يطور ما يزيد عن 

 .طائرة مقاتلة

                                                                    

 م 22/11/2112الشرق األوسط، الجمعة 4
 2112ديسمبر  8األحد،  –الجزيرة 5

David E. Sanger, "A Step, if Modest, Toward Slowing Iran's Weapons Capability" New York Times, November 23, 

2013 6 
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، ولم بعده ثم توجه لإلمارات ،التوقيعكيري لتطمين إسرائيل قبل وزير الخارجية األمريكية توجه 

ادعى لهم ، و خاف الخليجيون من الصفقةكافية بأن ال ينتن ياهو  كأن وعودو يقم بتطمين آخرين، 

، والعالم"أحد أهم اللوبيات الصهيونية األمريكية"  أن بيده الكونجرس والجمهوريين واآلي باك

 سالتي يمنحها الكونجر التنفيذية العاجلة ولم يخبرهم بالصالحيات وبقايا املحافظين الجدد، 

ئق، أولها أن هذا الحشد التطميني السرائيلي أغوى عن عدة حقالكن و للرئيس في هذا الجانب، 

لتزم كما قد ت، ال ينقلها للعرب وحكومته على تفصيالت عديدة في االتفاقهو  نتن ياهو مطلع أكثر

 أمريكا بوجود مفتشين يهود من جمهور مفتش ي املواقع اليرانية. 

يهود هناك، الألوباما ال تعني تحكمه في مصير أمريكا مهما كانت قوة  ة نتن ياهون كراهيكما أ

وتكره حكومته وتطرفها وترى أنها تضر بإسرائيل  ه،هتكر في أمريكا وإسرائيل يهودية  ى فهناك قو 

، فإن كانت أمريكا تخلت، الخارجال من من الشعب و العربي الحاكم  ن إسرائيللن تؤّم ، و وأمريكا

 يبتزونهم بحجة وسوف ،وال يعطون  يأخذون كل ش يء،إن تولوا حماية حكام عرب فس فإن يهود

كما حدث في  سطين،الحماية أكثر مما ابتزتهم أمريكا، ويجندونهم ضد قضاياهم مثل قضية فل

العدو القريب إسرائيل . و 2119-2118مذابح غزة عندما وقف عرب معها في املذبحة الجريمة 

 7.خليجية جزر  استولى علىاملتوسع، الذي  املستعمرالطامع الفقير 

أما فرنسا التي أظهرت ميال في البداية للمواقف الخليجية والسرائيلية من االتفاق  ألسباب 

فإنها بادرت للحصول على ثمن مجاملتها  -دات مالية خليجية أثناء غزوها ملاليمنها مساع-عديدة 

 عقودا وبيع أسلحة لتعوض ما يمكن أن يكون تجافيا إيرانيا مستقبليا للتجارة معها.
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إحصاء للمواقف السرائيلية تبين ثقة إسرائيل والشعب في إمكانها ضرب إيران  2112\11\15إسرائيل اليوم، يوم  لت:نق  7

إلى  % من املتدينين يؤيدونه، وتقل النسبة عند غيرهم82.2 أن ، و رئيس وزرائها% من عامة الشعب يؤيدون 51منفردة، وأن: 

 وترى األغلبية أمريكا وقعت في الفخ اليراني.  .% مؤيدة16وفقط  % تعارض االتفاق اليراني65.5 الثلثين ، وأغلبية% 52.5
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ونعلم أن جولدا مائير ، االتفاق أعطى مالحظة مهمة أن سالح الدمار الشامل يعطي حماية ومهابة

لوال أن أمريكا أغدقت عليها بجسر  ،8ةوسوريملواجهة مصر  1972جهزت السالح النووي عام 

في عاملنا، ومفيد جدا  ادائم من السالح التقليدي واألحدث، والنووي أعظم األسلحة مهابة ونفوذ

، أو يبادل ل سقوطهؤجوإن أسلحة الدمار الشامل تحمي صاحبها، أو ت، -رغم شروره-ملن يملكه 

ولكن  بعد استخدام الكيماوي ضد الشعب، طوله، مدىزمنا ال ندري  فحتى بشار كسب به بها،

ره عشر فقد نال القذافي استقرامن قبله، ، وكذا غيره وتأجيال ملصيره ه وقتاعنه أعطاتنازله 

في عالم  الدولةأن سالح وهنا مالحظة مهمة وهي  النووي،عن  سنوات حكم إضافية بعد تخليه

للبالد، وهذا ال نراه  لحاكم وليسلشخص ا "شخص يسالح "مجرد هو الدكتاتوريات الحكومات 

 .كبرى والقوى الديمقراطيات هذا تعامل قريب من حال الو  يسرائيلال و  ييرانال سالح ظاهرة الفي 

12 

عن كل ش يء، جعلها عمياء الدينية  وكراهية األحزاب من الدين شخصيات خليجية تخوفزيادة 

من  ؛شأن، وفي كل مكانبعدو واحد يراه في كل "البارانويا" أو "االرتياب"  بـ فاملريض النفس ي

داءالسهل جدا تسخيره  ع  عدو عدوي ": فيقيم سياسته على قاعدة ملصالح أعداء مجاورين أو ب 

 ."صديقي

12 

                                                                    

فيهـا عـن دور الســالح وعـدم قـدرتها علـى توقـع الحــرب تحـدثت  1972نشـرت السـ ي آي آيـه فـي ســياق تاريخهـا نبـذة عـن حـرب رمضــان  8

النووي الصهيوني في الحرب مشيرة إلى أن "إسـرائيل ربمـا اسـتخدمته أو هـددت باسـتخدامه" وفـي اليـوم الرابـع مـن الحـرب ومـع عـدم 

قــدرة الصــهاينة وجيشــهم علــى رد املصــريين إلــى مــا وراء القنــاة، وبســبب هــالك أعــداد كثيــرة مــن الجــي  الصــهيوني، ونفــاذ الــذخيرة، 

ا مــائير فــي إحــدى جلســاتها إن "ثمــة تفكيــرا جنونيــا" يراودهــا، وأشــار موشــ ي دايــان إلــى أنهــم وضــعوا الســالح النــووي أو مــا قالــت جولــد

أســـماه "ســـالح يـــوم الـــدين" فـــي حـــال تأهـــب وأن مـــائير فكـــرت فـــي مـــا أســـماه التقريـــر "بخطـــوات ميـــؤوس منهـــا" علـــى طريقـــة "علـــّي وعلـــى 

 أعدائي".

ـــــى اســـــتعدادهم أو لجـــــوئهم لــــــ  72را عـــــن جلســـــات الحكومـــــة الســـــرائيلية قبـــــل وفـــــي محاضـــــر ســـــربتها إســـــرائيل مـــــؤخ  فيهـــــا إشـــــارات إل

" وسائل صارمة" وفي مكان آخر "جنونية" وتداول العالم الصهيوني والخارجي تلك النصوص من قديم علـى أنهـا إشـارات السـتعمال 

 2م، جريـدة الحيـاة، 1972ربمـا اسـتخدمت النـووي فـي حـرب  النووي. راجع:  أسعد تلحمي، تقرير للس ي آي آيـه: حكومـة غولـدا مـائير

 .2112فبراير، 
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رأت في انتصار  حكومات عربيةالدائم للشعوب ومنعها من املشاركة، فإن  القصاءبحكم 

: "الشعب" فسخرت كل ش يء لسقاطة ولقيت عونا إسرائيليا خصما للديمقراطية مصر انتصار 

مكانها السير مع مصر لبناء قوة إقليمية جبارة لن إلتدمير مصر، وغفلت عن أنه كان ب كثيفا

ّم  عليها من  ر، فغدروا بمصر، واستولىترعبها إيران وال إسرائيل، ولكن الصغير ال يكبر مهما ع 

يكره الجميع وهو معقد من الجميع ويبتز الجميع وال يهتدي طريقا ال محليا وال قوميا وال إسالميا 

 خليجيون من كل جهة.ا، فتعرى الوال وطني

12 

كانت ترتب التي هناك عمان  :أظهرت االتفاقية للعالم الخالف الخليجي مكشوفا للجميع، فمثال

 او ق الالتف
 
لذهاب  احتيجمنها موقعا لكثير من املفاوضات بين الطرفين، وفي بعض مفاصله خذ ت

أنها ال ترغب في مشروع  2112ديسمبر  8مان يوم وقد أعلنت ع  السلطان قابوس لطهران، 

وأكد يوسف بن علوي املسؤول عن الشؤون الخارجية في  .الوحدة الخليجية وستبقى خارجه

عمان أنها "لن تكون جزءا منه" وأنها غير مستعدة للدخول في أي صراعات على الطالق ال شرقا 

داء، وال تقبل مواقف متطرفة مع وال ضد، ع  قطر فهي ال تعامل إيران ب  موقف أما  .9وال غربا

علما أن املنطقة معلن أيضا،  ةسورين معلومة وخالفهما في ومناطق اتفاقها في أمور كثيرة مع إيرا

 في حال تحوالت سريعة جدا، وجذرية أيضا. 

طرف ألن املعارضة في واالنقسام فيها كبير،  ،أما البحرين فظروفها ال تسمح بموقف صريح

وما هو مشهور أن األغلبية في ، والحكومة في طرف مقابل في السياسية الداخلية والخارجية

البحرين شيعة وقضيتهم ومطالبهم قوية وتجد تأييدا دوليا، وبعد هذا االتفاق ستكون هناك 

% من الشيعة، وأطراف من 21ففيها نسبة تقارب  الكويتتحوالت قسرية جديدة في املشهد، أما 

 ا والرياض له اون الخليجي.الحكومة تؤيد توجهاتهم أكثر من تأييدها لعالقة وطيدة مع مجلس التع

مواقف متقاربة وإن لم تكن متطابقة، وبخاصة مع وجود شخصيات نافذة في العائلة الحاكمة 

المارات شديدة الخطاب وشديدة الشكوى، ولكن موقف  تخالف التأييد للرياض في موقفها.

                                                                    

 ٣١٠٢ديسمبر  ٨الحياة، األحد 9
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التجارية  وقوتهم10فيها يختلف دائما عن موقف التاجر، فوجود نصف مليون إيرانيالسياس ي 

فإن ذلك يجعل املوقف مضطربا، ويميل في النهاية  ؛وكون تجارة إيران بشكل رئيس مع دبي، فيها

يام حرب العراق وإيران الوقوف بين الطرفين فيما يشبه أ، وكان موقف الشيخ زايد لتهدئةإلى ا

وإن كان ساهم بدور رئيس في تأييد إنشاء مجلس التعاون الذي قام ملواجهة نفوذ  الحياد عمليا

 الثورة اليرانية.

15 

األتراك ملا رأوا عربا توجهوا نحو  تدمير فإن  ؛ومن أبعاد االتفاق ما يتعلق بتركيا وإيران

من حصار قراطية مصر الحليف املتوقع وألحقوها بحالة عسكرية وإسرائيلية خافت تركيا و ديم

الخليج  دول  نفوذها التجاري واالقتصادي والسياس ي أن تفرضه إسرائيل بعد تقويها ببعض

وبمصر، أو أن تكتسح إيران بعد املصالحة املنطقة، فبادرت لعالقة أقوى مع إيران، ومن قبل مع 

 العراق والكرد، وما صاحب ذلك من اتفاقيات أنابيب النفط والغاز. 

16 

نفسهم لحزب الحاكم في تركيا ولشخص أردوغان وجد خليجيون أيل لبحكم كراهية إسرائ

هو اواستطاع نتن ي، في معسكره ضد تركيا، وأصبحوا ومسخرين لسرائيل ولحلف نتن ياه

خطيرة أخرى، فكانت مصر  ألسبابو ال كذلك، تسخيرهم لحزبه ولن يكونوا في هذه الظروف إ

الحرة الديمقراطية سندا إسالميا وعربيا لتركيا وحلفا ضد تحالف نتن ياهو مع "عرب االعتدال"، 

وملا سقطت مصر في حضن إسرائيل سخطت تركيا بسبب خبرتها مع الفشل العسكري 

 ودكتاتوريات العساكر الطويلة في تركيا بل في العالم الواسع كله.

17 

عربية مهما تحسنت ظاهرا عالقاتها مع تركيا فلن تكون العالقة إال عدائية أو  هناك حكومات

قراطية وهم دكتاتوريات، وألن تركيا بعد نجاح ديمقراطية يقودها و ألن تركيا ديم ؛شبه عدائية

إسالميون فإن الحكومات العربية التي تعودت العداء مع كل ما هو إسالمي لن يسعها إال استمرار 

                                                                    

 ألف. 111ردت الخارجية الماراتية على تصريح السفير اليراني في أراضيها بأن العدد أقل من ذلك بكثير وال يتجاوز 10
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ثم إن النجاح سبب  الكراهية والحسد،ألنهم ناجحون والناجحون يورطون الفاشل في الخالف، و 

من  اتاريخي ان هناك عداءإجاذبية كبيرة ال يمكن مقاومتها إال بهجوم كاسح على كل ما تمثل. ثم 

 في املنطقة.من طرف آخر  ممثليات تركيا من طرف وممثليات بريطانيازمن الخالف بين 

 للصهاينةعقد التخلف والفشل والرغبة في التبعية لو تخلص العرب من  : أنهالواقعيةوالحقيقة 

بسبب الخصومات القائمة واملتوقعة بين  ؛األمثل ومن كراهية الشعوب فإن تركيا هي الحليف

سوف تذهب لسرائيل، أما  إيران وتركيا، وبين إسرائيل وتركيا، وألن إيران القومية ما بعد الثورية

وال يتوقع قريبا عالقات حسنة معها، وألن مشكلة النفط والغاز في  فهجرت إسرائيل جزئيا تركيا

 وفلسطين وغزة تحديدا تتعاظم. ةوسوريالبحر املتوسط ومشكلة قبرص 

18 

إيران سوف تتجه لسرائيل، ألسباب منها: أن إيران أصبحت أكثر قومية من أي لحظة سابقة،  

ديني ثقافة جامعة، وألن املوقف الال  "حدوديا" فإنهن لم يتنافر جغرافيا زاج القومي كعقيدة إوامل

من العرب ومن تركيا العام املوقف إن املواقف الثورية األولى، ثم من املتصاعد في إيران يخفف 

قد يكون محفزا في التواصل، وهناك تواصل بينهم في يمكن استعادته كأيام الشاة، و ومن السنة 

ليؤسس له مفاعال نوويا عسكريا، ات يفي السبعينكان قد زار الشاة  بيريزونعلم أن مواقع عديدة. 

 كما فعل عبد القدير خان-وكان بيريز يتاجر بالتقنية النووية التي كان طرفا لحصول بلده عليها 

للغرب فهو  أن بيريز موال  وهو  :بينهما، وهناك فرق - مهندس السالح النووي الباكستاني والليبي

االتفاق شيئا من  ي بعد أن يحتو ستال ي هثم إن مسلم باكستاني فهو شر! فهو خانأما ك، مال

 .وأهمه إسرائيل ،نطقةفي امل غربيال التأسيس لتخفيف العداء مع الوجود

إسرائيل وأنه بين و  هل بين حكومات خليجية حددها في مقالغير معلن  نشر فريدمان عن تحالف  

لو األمن في بالدهم و الوزراء العرب يجلسون في قاعة ومعهم مسؤ قد عاش حتى رأى ذلك، ورأى 

فكم شعوبنا غائبة عن متابعة هذه العالقات والوالءات الجديدة؟ املعادية  11.بيريز لهمويحاضر 

وتفهمه  ياهو ونالحظ أنه بعد مجاملة نتن ،آثارهاتفهم هذه التحالفات و  مغيبة عنو ملصالحها 

                                                                    

11 Thomas Friedman, Let’s Make a Deal November 19, 2013, The New York Times   
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تراجع بعده خطاب العرب وقبلوا علنا ، فم تراجع في تشددهوهو شريك مكين في االتفاق ث

 باالتفاق، مع أن قبولهم أو رفضهم ال يملكون غيره أصال.

 

19 

في إحدى املفاوضات السابقة مع األمريكان التي قادها علي الريجاني طالبت إيران بنفوذ في الخليج 

املفوضات، أو وعدت إيران به بدور كبند من بنود التفاوض، واالحتمال قائم أن هذا طرح في 

توى البسيط؛ مثال تلك وهي طموحات تتجاوز األفق القريب واملس ،مقابل تنازلهم لألمريكان

 تصريح مهدي طائب رئيس مركز مكافحة الحرب الناعمة بأن: الطموحات ليران

ة للحج إلى طهران ما والهبّ  12".وتعد محافظة استراتيجية بالنسبة لنا 25" سورية هي املحافظة ال 

هي إال مظهر لالحتماء والتواصل والغنائم التجارية ملن فشل في السياسة، ولكن هناك من ال 

؛ حتى تلك التي صنعها  يسمح بالتجارة للشعب، وال يجيد السياسة ويخسر على كل الجبهات

 . دمرها أو تحولت ضده

21 

، مر انخفاض العملة مع شدة الحصارواست اقتصادي كبير من الحصارنهيار اعانت إيران من 

أخاف الحكومة من زيادة االعتراضات مما قد يشكل تحديا للسلطة ما  ؛وزاد الضيق االقتصادي

 جياع.ثورة وربما االستقرار عموما، وحينها ال تغني قوة الجي  في مواجهة 

، وانتع  السوق وسوق في اليوم التالي لالتفاق املالية العامليةانتعشت األسواق ومع االتفاق 

ت العملة اليرانية في اليوم التالي بمجرد وارتفع 13رويتروكالة بحسب  دبي،العملة تحديدا في 

 %.2عن االتفاق بمعدل عالن ال 

للنفط واملعادن والتصدير مع إيران تسعد بكسر الطوق. وهذا  عطش ىاالتفاق يجعل دوال ثم إن 

ع ولو على مدى أبعد من زمن االتفاق. وهو مفيد ليران ومخيف سيجعل أسعار النفط تتراج

                                                                    

 2112فبراير،  22، الحياة، 25عمر قدور، املحافظة اليرانية ال12
1326/11/2112 
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يكون االنخفاض كبيرا بسبب حاجة أصحاب النفط الصخري أنه س لحكومات النفط، وال يبدو 

 والشركات الرتفاع األسعار.

 

21 

دولية جيدة، واألثر االقتصادي ال يعني أنه شر للمنطقة، قد قتصادية اله آثار  كون ت االتفاق قد

يكون سلبيا على الضعفاء والشعوب املنهكة باالستبداد وعديمة املبادارات، ولكن تحسن 

أمر مفيد أن يقوم عالم الوفرة والرزق والصناعة  ؛االقتصاد وتحسن وضع الشعوب عامليا

ليبني  -مؤقتا–إن الغرب يقرض أسواقا وحكومات ومناطق أحيانا على حساب بالده  بلوالتجارة، 

كله املنفتح على إيران أسواقا ويحرك اقتصادا يفيده، فليس املوقف الغربي له في الخارج 

 .االنفتاح مصلحة للشعوب املتعدية املصالحإن بل  ها فقط،لصالح

22 

ليس صحيحا أن فقر منطقة يعني غنى أخرى، وانتشار الفقر يعني سيادة القالقل، والشعوب 

آخرون أو األغنياء املجاورون إلى أن تكون الحرب يوصلها وقدالجائعة تنتقم ولو بالهجرة فقط، 

 أن يصبح هو ضحية حيلته. فقارهمإب فليحذر من يكيد جيرانه ؛آخر ملجأ

22 

وحكومته وانتقدت أيضا  ياهو  رك تايمز في صفحة "التحرير" استنكارا ملوقف نتنو كتبت النيوي

املتزمتين في والئه  يهود الصهاينةفهو من ال "شومر"غالب الناقدين جمهوريون إال –الجمهوريين 

ملضاعفة الضغط والعقوبات على إسرائيل. وأن هذا  مالكونجرس على سعيهفي  -لسرائيل

االستمرار ومضاعفة الحصار قد يسبب حربا، ويعيق التقدم في املصالحة، وكان تشديد الحصار 

مليار دوالر أي أقل من  51-21مليار دوالر إلى  121-111قد قلل الدخل من النفط اليراني من 

النصف أو حوالي الثلث، ويقر املقال بأن إيران لن تتخلى عن برنامج صرفت عليه املليارات 

صبح يمثل رمزا للعزة الوطنية، وأن أمريكا لن تدخل في الذي أمن امتالك السالح النووي  منعهاو 
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العرض معقول ومقبول لكل أن قناع بالحرب مكلفة وتهز منطقة مضطربة، وقد التزم أوباما ب

 14الجهات.

 

22 

واملعدات  حقول لليمكن النفط بأقص ى ما  خدعت أمريكا حكومات عربية خليجية واستنزفت

فر النفط في األسواق ااستخراجه، واستعملت نفط الخليج سالحا لتركيع إيران، بحيث يتو 

إيران بنفط العرب  بكميات هائلة تمنع حاجة السوق العاملية للنفط اليراني، وحاصرت نفط

وبكل فعالية وتأثير، فلما خضعت إيران فاوضتهم واتفقت معهم، وتركت العرب بنفط مسفوك، 

ا من ونقد محول لبنوكها، وبال أمن، ولألسف فهي ملا قررت الصلح لم ترسل لهم ولو مندوبا واحد

صالح ومستقبل الخواطر"  ولكن كمية النفط الذي حاربت به أمريكا إيران كان ضد م باب "جبر

الشعوب في املنطقة، وسوف يأكله التضخم وآفات أخرى خليجية كثيرة، ولو بقي مخزونا 

 ظل أبحاث كثيرة مهمة تتحدث عن نضوب النفط.ال سّيما في استراتيجا لكان خيرا للمنطقة، 

25 

 منها: ،االتفاق قض ى على صحة عقائد خليجية كثيرة

ر الخوف هو الشعب وليس الخارج، قد تكون العقيدة الخليجية القائمة على أن مصد - أ

 .هذه الحادثة مساعدة في إعادة ترتيب مراتب الخوف

إقصاء الشعوب الدائم، فإن التخلي األمريكي يجب أن يجلب  ةديعقنهاية التستر وراء  - ب

أو  إسرائيليإلى مأمن الشعب لعالقة حسنة مع الحاكم، وليس الهروب من مأمن غربي 

 الشعب.بعاد إو  روس ي أو إيراني

وكيلة للغرب ضد خصومه في املنطقة بدءا بالشعوب  أن الحكومة الخليجيةنهاية عقيدة  - ت

 وانتهاءا بقوى بديلة جديدة. 

                                                                    

14The Editorial Board, Not the time to Squeeze Iran, November 15, 2013 
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ألنه يعمر ويحرك األسواق  ،آمنالزبون الذي يشتري السالح الغربي نهاية عقيدة أن  - ث

وكلما  ،األمنولكن يبدو أن الزبون سوف يبقى خائفا يتسول ، الغربي وصناعة السالح

ومستنزفا  خائفافحسب بل يبقى وليا فقد ال تعرض للتعرية أكثر  اقترب واشترى أكثر، 

زيد من شراء السالح، امليبقى استذالله بدائما، وهذا مؤشر توجه السياسة القادمة. و 

   .كروسيا والصين وربما إسرائيل وإن كان سيذهب ليشتري من سوق أخرى 

التوجهات السالمية  حليفة أو موالية ألنها تحاربعقيدة أن هذه األنظمة  - ج

ألن الغرب أصبح يفرق بين درجات الخالف، ، عقيدة تستحق إعادة النظروالعروبية،

ويعرف أن السالميين لهم الشعبية والقدرة، وأن يوالي بعضهم ضد بعض، أو يقبل 

ن، ألن العالم لسالمييا بقاء مواجهات دائمة معن منهم، وليس من مصلحته يباملعتدل

نتيجة إلى ، فوصل ال لفصيل منه مجرد عداء لإلسالمهو السالمي فهم أن هذا املوقف 

 ،وال يخرجها فيزيد العداء لهأو مشاركة في الحكم أن يقبل بوجود تيارات إسالمية حاكمة 

 حتى ال و  ،يبرر هذا عداء املجموعات األكثر تشددا ضد الغربوحتى ال 
ّ
 عداوتهاف يكث

 عددها وأنصارها.ويزيد 

  - ح
ّ
ت أهمية حكام الخليج كأعداء مجندين ضد التوجهات السالمية غربيا، بعد تواصل قل

، الخوان في مصرجماعة تفاصيل الحركات السالمية وخصوصا الغرب تعرفه على 

كم عدائها لحماس استطاعت تجنيد حكومات خليجية ضد حولكن إسرائيل ب

مجرد  يج أكثرهلضد الخوان في الخوالضجيج ية ربالعالميين املعتدلين، فالهرهرة الس

ثانيا، ومتى عرفنا أن كثيرا من  ملوقف حكومي محليأوال، ثم صدى ملوقف إسرائيلي 

املعونات الخليجية تصرف للمجموعة الفلسطينية املوالية لسرائيل، وتشارك إسرائيل 

ييد الحصار من قبل  ل رضيت واستمرت في الصمت أو تأفي املوقف من حصارها لغزة، ب

 .ومن بعدها إلى اليوم 2119-2118ة بحمذ

ممثلين للغرب ضد طموحات  بكونهمالحكومات الخليجية  ى الكثير من فوائدانته - خ

ة على الشعوب أنتجت يالشعوب في الديمقراطية والحرية، ألن قبضة الوكالء الحديد

كمها الصورية وفشلها عنفا ضد الغرب، وتبين أن دكتاتورية الحكومات الخليجية ومحا

وتصاعد الغليان ضدها، وهذا السياس ي الظاهر ماهي إال وجه من وجوه الفساد والنهب 

ال يمكن للحكومات التابعة قبوله  والذييهدئه في نظر الغرب ش يء من الحرية والعدالة، 
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ا ظهور ، ولكن املصالح تكبت كثير واألوروبيين وهو منطقة خالف بينهم وبين األمريكان 

 هذا الصوت.

لطموحات  الخليج هاالسياسات الخارجية املمالة على الحكومات الخليجية أنتجت تسليم - د

بين من يرونهم تحالف  ساعدوا على تقويةو  خارجية كثيرة، كانوا يرونها في مصلحتهم،

 كا وأقل ثقة في نياتهم تجاهأصبحت أكثر شفشعوبهم أما  .إيران وتركياخصومهم ك

سرائيل في ظل الخليج قد تتركه أمريكا ل أمن وسياسة مستقبلهم وحرياتهم، خاصة أن 

 املشاركة. عنالشعوب  تغييب

ة الخليجية في محاربة كل توجه إسالمي حتى ولو كان يأنهى هذا فعالية الدوغمائ - ذ

، فقد عادوا الثورة اليرانية وكان من ا، أورثت فشال دائما جليا، ومتوقعهاسينفع

كونها ضد أو لفكرة تصدير الثورة، غير أن السبب األكبر باب كونها إسالمية، األس

املصالح الغربية، ونسوا مصالحهم. وعادوا السودان بحجة أن حكومة البشير إسالمية، 

 -اليومإلى بعضهم فاعل –أعانت حكومات عربية عبر تجار سالحها املعروفين  وبناء عليه

، و وقتها كان الفاعلون في اقتطاع االنفصالعلى زعيم انفصال جنوب السودان جرنج 

في السودان  والعرب خصوصا وبقية خصوم السالم األمريكية الكنائسجنوب السودان 

 .واقتطاع نصفه الغني السودان في مشهودةنراه اآلن من خسارة عظمى إلى ماوانتهينا 

إن الخلط الدائم بين املوقف األيديولجي الحكومي املناوئ للمصالح العربية والسالمية  - ر

مع املصلحة الغربية وأيديولوجيتها تصبح أثقاال على الحكومات العربية متوالية وثقيلة 

فتضعفها وتسوقها إلى تصرفات متطرفة تودي بمصالحها أوال، قبل الضرر بمصالح 

 العرب واملسلمين.

 لنبقى نحن" تدمير اآلخرين"عقيدة  - ز
 
تماما، فتدمير العراق والسودان  عقيدة فاشلة

 اإن الضرار الحاصل أصبح علم ،حين تدمر جيرانكواليمن ومصر ال يعني أنك الفائز 

ما  ي تنفذعلى شخصيات معروفة منذ ثالثة عقود ال تفهم إال لغة التدمير واالغتيال، وه

ه عن طريق الس ي أي أيه زمن الحرب الباردة، متكررة األساليب باستمرار، كانت تسمع

نفسهم أاألطراف نفسها وأحيانا األشخاص فولو عاد عليها وعلى شعوبها بالضرر، 

تأخير  ا بقصةفبدا األمر شبيه ،دموا كل عون متخيل لسقاط صدامساعدوا وألبوا وق
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 انتهى األمرو  15.بوب وود وورد هاالتي قصّ  ةاملشهور  حلق اللحية حتى يسقط صدام

دود، ليطلق بعض متطرفي الشيعة حعلى الوأصبحت إيران ، وجاءت صدامسقاط إب

وهكذا تم والواقع أسوأ من إطالق الصواريخ، ، منهاالعراقيين أو اليرانيين صورايخ جراد 

املحافظين إهداء أو تسليم العراق ليران بسياسة عربية خليجية كان من دوافعها رغبة 

، وقل مثل هذا الجدد "اليهود" في تأمين إسرائيل، وعبرت الخدعة بتمويل وسياسة عربية

، في االنقالب الذي نرى مؤشرات فشله في مصر، وآثاره السيئة على من أعان عليه

 .فاالنقالب يتجه نحو جهات معادية ملن موله ورش ى له كل جهات عديدة

املزاجيةالفردية التي تدير األمور  تلك العقلية -ه صغيرمهما قالوا إن-ينهي هذا االتفاق  - س

شد الجميع نحو مواقف ملصلحة الدول وليس ملصالح األشخاص أخذ يو  ،ببدائية

فبعض هؤالء ال يفرقون بين مزاجهم الشخص ي ومصير  الشخصية والعارضة والتابعة.

حكومات وشعوب، إن لك أن تكره أي فصيل في بلدك ولكن أن تكون مصدر تطرف 

 وفساد فهذه كارثة على الجميع.ستبدادي ا

بسبب تمكن الكراهية لإلسالميين وسيطرة العقد الشخصية لم يفكر خليجيون بحركة  - ش

ة مؤثرة، لتكون سترا لهم يفلسطينية وعربية حقيق ولو تمثيلية أن يفتحوا أيديهم لقوى 

شجاعة ما يقربهم من العراء، وعونا لهم عند تخلي الحامي، فليس لهم من الجرأة وال

 سياسيينزعماء  وتركواهذا مع آفاق ضيقة وقدرات ضعيفة محزنة، لسياسة واقعية، 

ة، ولو كانت على قوائم املنع من التواصل خضوعا ملطالب صهيونية متطرف ومؤثرين

هناك ذرة من نجابة سياسية لكان الحال غير الحال، ولكن السياسة تموت على أيدي 

 بعضهم كموت الهمم والعقول واملبادرات.

هذه عقيدة مريحة للفكر،  عقيدة الخليج القائلة بأن إسرائيل هي أمريكا، - ص

التبعية  ال، وكان من املهم كسر االلتباس، ومعرفة الواقع، اوموقف بدائي مهما بدا مبدئي

بين  وهم يعرفون مسبقا أن هناك كراهية شخصية عميقة ،العمياء، فالتفاصيل مهمة

 الرئيس األمريكي ونتن ياهو.

                                                                    

 ذكر القصة في كتابه الذي عرب بعنوان "خطة الهجوم".15
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؛ قول ال "أن املهم هو النوايا الصادقة أو الطيبةـ "رد بعض الحكومات العربية بالقول ب - ض

سياسة تعلق بالنيات بل تعلق بالوقائع ونصوص العقود، وإذا كانت معنى له فليس في ال

في قصة النيات في  واع   النيات ال قيمة لها في عالم العقود، فمن باب أولى أال يفكر

 بل هي في عاملنا القوة والقدرة واالستفادة من الفرص. ،التحالفات الدولية

تأمين التحالف مع الخارج والقمع في الداخل، عقيدة بعض الحكومات أن السياسة هي:  - ط

فإن عالوة على أنها معادية للشعوب في زمن نهوضها، يجب أن تتغير، سياسة فاشلة و 

الحكومة القوية هي تلك التي لها عالقة ثقة وتجانس في الداخل، والحكومات املهترئة هي 

وى الخارج، فكلما أظهر قمع الودودة  ه،معتلك الحكومات القامعة في الداخل والعدائية 

وعدم الثقة بمسلكه وبمستقبله، وتلك كانت  هتناقضالدكتاتور توددا للخارج ظهر 

 عقيدة قذافية خليجية مشتركة، ولذا عز سقوطه على شركائه في املهنة.

مجرد خطوة خاطئة وفاشلة  ؛خيار الخليج الذهاب لروسيا ولسرائيل ليكونا حليفين - ظ

لتطبيع الواقعي مع عدد من الخليجيين تتحدث عن هيمنة أخرى، ألن إسرائيل بعد ا

قادمة لها على القرار السياس ي في الخليج، وهذه ليست أساطير تقال بل حقائق تحدث 

أمامنا، ولم ننس تحالف مبارك مع إسرائيل في مذبحة غزة املؤسفة في تاريخ كل من 

 سكت أو تهاون أو صمت فضال عن من شارك.

لخليج بحجة حمايتهم من إيران موقتا ثم تتركهم بعد استالمها سوف تبتز إسرائيل ا - ع

ملقدراتهم وتورطهم في كل ش يء، وقد تبين أن الشعوب املسلمة البعيدة وحكومات حرة 

 كثيرة تخالف إسرائيل بينما يواليها ويخنع لها خط عربي قريب وبعيد منها.

ق مع خصوم الخليج خالفات الخليجين عميقة رغم التظاهر، وتجعلهم أقرب للتنسي - غ

 بعضهم ضد بعض.

 

26 

 ماذا تستفيد أمريكا والغرب؟

حالة عداء مرهق تبين أنه ال يكف اليرانيين عن تطوير سالحهم ومواقفهم  هاءإن - أ

من املخصبة والكمية  الرئاسة وقد تولى أوباما ،، بل ضاعف املنتجاتالعسكرية
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ويزيد قليال، واآلن بلغت كميةاليورانيوم أاليورانيوم كانت قد بلغت ألفي كيلو غرام 

ومما علق به العلماء أنه في حال نجاح التخصيب  .تسعة آالف كيلو غرامحوالياملخصب 

سنة ونصف لتستطيع  قريب منوالتجارب وتمرد إيران على االتفاقات فإنها تحتاج إلى 

و ملجرد شراء تركيب القنبلة على صاروخ شهاب. كما يرى بعض املراقبين أن االتفاق ه

القنبلة. أما أحد شخصيات إدارة أوباما فيقول إنه في نجاز إ مدة ستة أشهر نحو 

سلح سري أو محاولة نووية الخمسة عشر عاما األخيرة كان دائما لدى إيران برنامج ت

 الخاص.النووي يعد سالحه  سرية، ثم إن األمريكان ال يثقون بأن الحرس الثوري ال

السالح النووي سيكون مفيدا حتى ألمريكا، فكما صرح نتاج إجيل وهناك من يرى أن تأ

من ن خمس سنوات الشمالية؛ "إكوريا نووي في أزمة األمريكي ض و كرستوفر هيل املفا

 16"الكوري تستحق املحاولة.تأجيل العمل في املفاعل 

ستة مليارات على السالح، وأنفقت حكومات الخليج مائة  2112وقد أنفقت إيران في عام  - ب

وإحدى حكوماته هي في السنوات القادمة خامس حكومة في صر، ملاونصفأربعة و مليار، 

بقي الخليج خائفا  العالم في التسليح، والسادسة بعدها خليجية أيضا، ومع هذا فقد

 17للسالح. ظمأيهيم 

% والتمكن من 5% إلى أقل من 21إيقاف التطوير من نسبة  وكان من نصوص االتفاق: 

، وإيقاف منشأة ، بمراقبة دائمة على مدار الساعةمعرفة ما يحدث فعال في املفاعالت

أرك واملاء الثقيل بها، وإيقاف استخدام ثمانية آالف جهاز طرد مركزي تم تركيبها من قبل 

وهي اتفاقية مؤقتة لستة أشهر ويجري االستعداد للجوالت الطويلة  .ولم تبدأ العمل

 التالية.

                                                                    

16  David E. Sanger, A Step, if Modest, Toward Slowing Iran's Weapons Capability New York Times, November 23, 

2013  
حسن جوهر، الخليج يعي  أضعف حاالته دبلوماسيا وسياسيا، اآلن الكويتية. عن معهد أستكوهلم، بعد مراجعة احصاءات 17

ر " ولكن االحصاءات غير دقيقة ألسباب مليار دوال  75املعهد فقد أعطى أرقاما مختلفة عن هذا، منها أن تسليح الخليج بلغ 

 وذكر املركز أن غموضا يحيط بكثير من املعلومات التي تخص املنطقة:  عديدة.

-13-after-out-levels-spending-military-world-2012-april-http://www.sipri.org/media/pressreleases/2012/17

sipri-says-increases-of-years 

 

http://www.sipri.org/media/pressreleases/2012/17-april-2012-world-military-spending-levels-out-after-13-years-of-increases-says-sipri
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2012/17-april-2012-world-military-spending-levels-out-after-13-years-of-increases-says-sipri
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أمريكا إلى إيران في أفغانستان بعد خروجها، والطواقم املدربة واملتعلمة اآلن في  حاجة - ت

استغلت إيران  إذأفغانستان تدربت أو درست في جامعات إيرانية وشيعية في كابل، 

 ر موالية لها في أفغانستان. هزيمة طالبان فبنت قيادات وكواد

ولبنان، فقد تبين لها أن  ةسوريفي العراق، وحتى في املستمرة ليران  ثم حاجة أمريكا

وهي لن عالقتها مع إيران،  كاسبفي املسياسة وال في اليج ال يساوي التحالف مع الخل

 بروسياتعلقه ، وهو محتوى في الحضن ولن يفوت،أما مناورات الخليج الخائفتفقد 

 ال تزيد عن رشاوى عارضة، ولم تعد بعد روسيا ملنافسة الغرب. فهي

ومن الطريف أن حكومة خليجية كانت أيام قطع صالته بالعالم ليرض ي أمريكا،  الخليج - ث

صدام تمنع التعامل مع املعارضة السالمية السنية العراقية، وتقبل بالتعامل مع 

وعة لهم، هذه البدائية السياسية لم الشيعة، بل منعت السنة حتى من حقوق مشر 

تحدثوا بما كان  والسياسيون األمريكيون  خاّصةتطقها أمريكا ففتحت الخط مع إيران، 

 ها من عدم وجود سياسيين في بعض البلدان لتتفاهم أو تتواصل معهم.وؤ يس

في منطقتنا يتمتعون بغفلة عن الجغرافيا السياسية، ألن غيرهم ال يريدهم أن  القيادات - ج

يروها، فإن حكومات العرب على شاطئ الخليج حالها يختلف عن موقع وعالقات 

ويختلف عن رأي  إسرائيل وأمريكا فالجوار هنا يعني أن تصوغ نمطا سياسيا يناسبك

يطات فما مقدار تضررها مقارنة حوراء املإسرائيل ورأي أمريكا. ولو غادرت أمريكا غدا 

إن هؤالء لألسف يأخذون املواقف ممن يؤثر  ؟بسكان هذه األقاليم املجاورة ليران

عليهم جملة، وينفذونها كما قيلت لهم، ويزيدون كيلة، وهي كيلة املذهب والعنصرية 

. فتجدهم املتبادلة عبر القرون، وهي ظواهر بعضها ثقافية ومنتشرة في كل بالد هللا

ينفذون العداء جملة والوالء جملة، وهذا نمط وافد وغير عملي وال سياس ي ويضر ويسيئ 

، كيف وهم أغلب من يوقده، وال كان الئقا بهم لكل ش يء هنا، ولو وقع فيه غيرهم ملا 

 .يتجاوز شيئا منه

الطريق على تقوية مجموعة البريكس عالقاتها مع إيران ودول البريكس هي:  قطع - ح

قيا" خاصة أن هذه الحكومات رفضت ييا، والصين، والهند، وجنوب أفر سلبرازيل، ورو "ا

املقاطعة النهائية وبعضها تناور على نسب تعامل قليلة مثل الهند وبدائل مادية عن 

 الدوالر، وهناك خوف من تفكك مجموعة الضغط على إيران.
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على الحكومات العربية تحديد عدوها بأنه  وااستطاع أعداء العالم العربي أن يمل طاملا - خ

األفكار في املنطقة، أي األفكار السالمية والقومية، وأي عناصر للحياة والتفكير والتأثير. 

وقد التزمت حكومات املنطقة التابعة بالعهد وهو إقصاء من كان له رأي أو أي فكرة أو 

ساريين والقوميين والسالميين الي ، فهي تواجهأيديولجية مضادة للمحتل الغربي تحديدا

بالعزل واملنع عن أماكن التأثير والقرار، ولم يسقط هذاالعهد بعد سقوط روسيا، مع أنه 

كان من موروثات منظومة الحرب الباردة، السوفياتية األمريكية، هذا العهد والوعد دمر 

، وهؤالء ّيا إخوانوال اوال ناصريّ  االقدرة السياسية في دول املنطقة، فليس كل مثقف بعثيّ 

وإذا كان بعض اليسار املغضوب عليه ليس كلهم يحملون خالفا حادا مع حكوماتهم، 

الديمقراطية أن  واليمين الغربي تحسنت ظروفه أو تغير فكره فاستطاع وبسبب البيئة

ت يساهم في منظومات بالده فإن هذا قد حرمت منه الحكومات والشعوب العربية فكان

 ا على وهن، فهي ال تملك الطاقات واستبعدت املوجود واملؤثر.مرض يةخالفاتها الحزب

كما أن حكومات الخليج انشغلت مؤخرا بحرب الديمقراطية في بلدان الثورات، وكان  - د

العمل السياس ي  فضّيعتهمها كيف تعيد تنصيب االستبداد على رؤوس الشعوب، 

 اآلخرين.الدولي وضيعت مصالحها الشتغالها بالضرار بالعرب 

بين الغرب وأمريكا تعني تغييرا مهما قادما في أزمة البحرين، فمن غير املمكن  املصالحة - ذ

استمرار التأزم هذا بعد املصالحة األمريكية، وربما تتسع مناطق املصالحة إلى 

وإلى مناطق عديدة، ألن إيران تتقدم شابة وسياسية واعية ومتصالحة ومرنة ةسوري

مناطق عربية راكدة ويائسة وشائخة وعاجزة عن عرض أي بديل  وبراجماتية في مقابل

 وأي محاولة قادرة على العمل مع غياب تام للمشاركة الشعبية.
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غلـــــــب مصـــــــالحها النفعيـــــــة علـــــــى 
 
قبـــــــل االتفـــــــاق كانـــــــت بعـــــــض الدراســـــــات تؤكـــــــد أن إيـــــــران قـــــــد ت

فــــي مســــألة الســــالح األيــــديولوجيا الثوريــــة والدينيــــة، وبهــــذا يمكــــن أن تتنــــازل لســــرائيل وللغــــرب 

وهـي بهـذا وبمـا يجـري اآلن تحقـق  18ولبنـان منـاطق نفـوذ لهـا. ةالنووي مقابل الحفاظ على سـوري

                                                                    

18 Munirah Al- Faqih, Is Iranian Post-revolutionary Foreign Policy Towards Israel Driven by Ideology or 

Pragmatism? Dissertation in Political Studies, SOAS, University of London, 2012, P. 37-38.  
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ولبنـان وتكسـر الحصـار السياسـ ي واالقتصـادي، وتمـد نفوذهـا، لـيس  ةبقاء مصالحها فـي سـوري

بحــر مبراطوريـة املمتـدة مـن حــدود الصـين إلـى الإلـى الخلـيج فقـط ولكــن للحفـاظ علـى أطــراف اال 

 األبيض املتوسط، وكان لفشل حكومات خليجية دور في تأسيس هذا الوضع.

28 

في إيران هناك صوت شعبي حقيقي وموجود مهما عورض وكبت ويتنفس من وقت آلخر ويؤثر، 

هناك جهات و  ،ولكنها جزء من الشعب ومن الصوت ،تمعارضة حقيقية مهما أسكتوهناك 

، أما التوجه العام باالتفاق بحذر بحوكان خامنئي قد ر  بين املوافق واملخالف، وأحزاب تنقسم

، ألسباب الخناق االقتصادي الطويل، فرحة باالتفاقو تأييد وحفلة شعبية وحكومية عامة  فهو

وامللل من سياسة التجمد ضد الغرب، وهناك الشباب املتأثر املجذوب إلى نمط للعي  جديد، 

لم تزل عالية، الباسيج قبل من  أصوات نتقام. غير أنولم يعاصر زمن ما قبل الثورة وال مزاج اال 

 ات يسببها محافظون معترضون، ومنهمتعترض على االتفاق، وهناك خوف من هياج أو مظاهر 

 من املحافظين. من الحكومة و  ون قريب

في واملرشد روحاني  تساعدلالتفاق أن معارضة الكونجرس والسعودية وإسرائيل  الطريف

من . وأيضا فإن عارضه خصوم إيران التقليديون العام بأن االتفاق مفيد ليران عندما قناع ال

االعتراف العالمي بإيران نووية، وفك لقبول السائد في إيرانباالتفاق هو النتيجة وهي اأهم مبررات 

أن املرشد موافق، ويضغط متشددون إيرانيون بإنهاء كل الحصار، وإال بالفهم كذا الحصار، و 

املخالفين سيضغطون على روحاني للتراجع عن االتفاق. وسبق للمخالفين أن واجهوا روحاني  فإن

واستقبلوه برمي البيض واألحذية عليه عند عودته من نيويورك بعد مكاملة أوباما، التي رأوها 

وهذا مشهد من  19مهينة لهم. وشبهوا الصلح باتفاق صدام مع الغرب "النفط مقابل الغذاء." 

الشكلي تقسيم بين دبلوماسية الخارج وسياسة الداخل. كما أن ال وازيةتماسية اليرانية املالدبلو 

 .الد وينوع الرؤى، وهذا ما تفتقده حكومات الخليجيقوي الب للسلطات على ضعفه في إيران

29 

                                                                    

19Thomas Erdbrink, Iran's Hard –liners Keep their Criticism of Nuclear Pact, New York Times, December, 1st, 2013 
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من املهم مالحظة أن الثورة اليرانية ما زال بعض قياداتها يفكر باليسار واليمين ومعسكرات 

الحرب الباردة، ونتائج تفكيرها، وحكومات الخليج مهما كبرت وتعلمت وسافرت فإنها ترجع إلى 

 ةعقلية خيمة في الصحراء يهددها غاز من قبيلة أخرى، وصاحب الضجة والعجة نافذ على طريق

القدماء، ولم تدخل بعض منظومات السياسة الخليجية إلى العصر الحديث، فهي ترى الخير في 

لحاكم محضا والشر في القبائل األخرى محضا، وهذا يمنع قيام مؤسسات ذات قدرة، قبيلة ا

 ويمنع صعود حكومات ذات فكرة، أو حيوية سياسية.

21 

فإن ما  هالذي تحقق في االتفاق يبدو صغيرا وإن كانت الحفلة كبيرة، ولكن املهم دالالته ومستقبل

ما كان عليه الحال إال االعتراف بعض إلى التراجع  يشير إليه أمر كبير. كما أنه ليس نهائيا، ويمكن

وليس لحكومات الخليج مكانة ألسباب عديدة حين  بالبرنامج السلمي فقد حسم، ولو عند غيرهم.

 .ضعيفة وتابعة وصغيرة أن تبقىيتحاور الكبار لحرص حكومات الخليج على 

 خالصة:ال

نهائيا فتجنبا ملا هو  إيران عن النووياالتفاق اليراني ضرورة وليس مجرد حاجة، ولو تنازلت 

وجود توازن  لإلرهاب يعمل هذا على  فقد إن تمكنت إيران من إنجاز السالح النوويأما أسوأ، و 

د وليس وجو يجلب املزيد من التسلح النووي في تركيا وغيرها. سوبين إسرائيل، و  النووي بينها

. وفي حال صدقت إيران في الصهيوني السالح اليراني أقل خطرا وضررا من السالح االستعماري 

حكومات خليجية شرا عليها، وليس األمر  تفسرهإنهاء مشروعها، فإن حال السلم واملصالحة 

اس ي يالسكذلك، ألن مشكلة املوقف من إيران في أساسه مشكلة ضعف حكومات الخليج

، فإن االتفاق إما أن يحسن من حالة التحدي، فتتحسن حقوق السكان، وتتحسن املعروف

زمات وإيران، إنها أالسرائيليينالقدرات السياسية، أو تبقى على حالها، فهذه ليست مشكلة 

، وهذا ال كما هي واقفة: "تأكل القوت وتنتظر املوت" داخلية عويصة تريد إيقاف العالم مكانه

 ريدونه.يقبله آخرون وال ي

ال يزيد نه أبقاء حالة االنتظار الخليجية لدمار اآلخرين أو ضربهم دلت التجارب املاضية كما أن 

مجرد رشاوى إال شراء السالح من الغرب ما حكومات خليجية إال املزيد من التخلف املتزمت، و 
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هذه سنة  ، أو ليبقى كل ش يء مكانه، وكل حال كما هو، وليستللغرب ليبقي حصاره قائما هناك

نطقة بامل ار ضر ن غيرها يسعى لكسره، لكونه إالحياة، والتجميد إن كان استراتيجة حكومات ف

سير إ، و جميعوبال سيّ  ن وقفت فإن العالم ي  . وقد يكون تورط إيران في عالقات ر ملا يسر وملا يضروي 

 سياسية منفتحة مع الغرب يخفف من غلواء شخصيات وأجنحة متزمتة في سلطتها.

 


