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المقابلة

كيوسك الصحافة
ورئيس «مركز الدراسات االستراتيجية لرئاسة الجمهورية»،
حسام الدين آشنا ،مستشار الرئيس اإليراني حسن روحانيّ ،
منصب مساعد
واحد من الشخصيات النافذة في حكومة روحانيً .كما يتمتع بخلفية أمنية على اعتبار أنه شغل
ّ
وصاحب مؤلفات في
وجهًا
علميًا وأكاديميًا ّ
وزيرَ األمن إبان والية محمد ّخاتمي ّالرئاسية ،فضال عن كونه ّ
ّ
حقلي السياسة والثقافة .كل ما تقدم يدفع بخالصة مفادها أن آشنا يعد العقل المفكر لحكومة روحاني.
«األخبار» أجرت مقابلة معه ،بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية واألربعين النتصار الثورة اإلسالميةّ ،
تطرقت خاللها
إلى مختلف القضايا ،بما فيها السياسة ّ الخارجية اإليرانية ،والصراع ً مع الواليات المتحدة ،ومآالت االتفاق النووي
والقضايا الصاروخية واإلقليمية ،والتوترات مع السعودية ،وصوال إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة

حسام الدين آشنا
مستشار الرئيس
اإليراني حسن روحاني
أجراها
محمد خواجوئي
■ مع مرور  42عامًا على انتصار الثورة اإلسالمية في
إيــران ،يستعيد كثيرون شعار «ال شرقية وال غربية»،
على اعتبار أن عالقات إيران الوثيقة مع روسيا والصني
تناقضه .ما هو رأيك؟
 لـقــد اعـتـمــدت إيـ ــران فــي سـيــاسـتـهــا الـخــارجـ ّيــةتـ ُّ
ـوج ـهــا م ـت ـعـ ّـدد األط ـ ـ ــراف ،وذا أوجـ ــه ع ـ ـ ّـدة .كــنــا
نــريــد ع ــاق ــات م ــع ال ـغ ــرب ،كـمــا م ــع ال ـش ــرق .كما
أن ش ـعــار ال شــرق ـيــة وال غــرب ـيــة ال يـعـنــي غـيــاب
ّ
ال ـعــاقــة مــع كــا ال ـطــرفــن ،بــل يـعـنــي أل يفرضا
ّ
وأل ّ
تتم التضحية بمصالحنا
إرادتهما علينا،
مصالحهما .لكن إن اقتضت مصالحنا
من أجل
الوطنية أن ُنقيم عــاقــات أكثر ّ
ودي ــة مــع روسيا
أو الـصــن ،فـهــذا شــيء آخ ــر .إنـنــا ،وروس ـيــاّ ،
نمر
بمشاكل مشتركة على الصعيد الدولي ،إحداها
َ
املطالب األميركية املبالغ فيها .ففي سوريا ،تملك
إي ــران وروسـيــا مصالح واستراتيجية وتكتيكًا
مشتركًا ،وتتعاونان معًا .وحتى عندما أصبحت
مصالح إيران تتقاطع مع أميركا في أفغانستان
والـعــراق ،فقد تعاونت معها .وعندما تعارضت
مصالحنا مع أميركا في العراق ،اصطدمنا بها.
وهذا ُيظهر ّأن إيــران ّ
تمسكت خالل األعــوام الـ42
التي ّ
مرت بمصالحها.
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أن هذا املوقف هو أقصى ما يمكن إليران عرضه
بشكل متزامن،
لكي تقبل بالعودة إلى االلتزامات ُّ
بينما يقوم االتحاد األوروبي بالتحقق من ذلك.
■ تأسيسًا على جدول زمني ّ
محدد؟
ّ
ّ
 ن ـعــم ُّ .وف ـقــا ل ـجــدول زم ـنــي م ـحــدد قــابــل للتأكدوالتحقق منه .وليست ّ
ثمة حاجة إلــى وساطة،
كما أن إضــافــة أط ــراف أخــرى أو مواضيع أخــرى
إلى االتفاق النووي ال تحظى بتأييد إيران.
■ أال ي ـ ّ
ـؤدي تنفيذ مـشــروع الـبــرملــان اإليــرانــي القاضي
بــوقــف الـتـطـبـيــق ال ـطــوعــي ل ـل ـبــروتــوكــول اإلض ــاف ــي إلــى
ّ
تصاعد ّ
حدة التوتر؟
ّ
 إيــران ليست املذنبة فــي انــدالع هــذا الـتــوتــر .إنتــرامــب هــو ال ــذي أث ـ ــاره ،وقــامــت ط ـهــران بضبط
سلوكها عـلــى إي ـقــاع الـتـصـ ّـرفــات األمـيــركـيــة .فال
ّ
نترجى أميركا لكي تعود إلى
ينبغي علينا أن
النووي ،كما أنها ال تعود إلى االتفاق من
االتفاق ّ
ّ
والترجي.
خالل التمني
■ لكن لنفترض أن أميركا عادت إلى االتفاق ،فإن أرادت
إضافة بنود أخرى ،هل ستقبل إيران بذلك؟
 إن كانت إيــران تريد القبول بالتزامات جديدة،لكانت تـ ّ
ـوصـلــت إلــى اتـفــاق مــع تــرامــب ،ولــم تكن
شخص
هـنــاك حــاجــة للصبر واالن ـت ـظــار ل ـقــدوم
ٍ
آخر إلى البيت األبيض.

ّ
ستستمر املــواجـهــة بــن ط ـهــران وواشـنـطــن إلــى
■ هــل
ما ال نهاية؟ أال يمكن إليــران الوصول إلى وضع عادي
ّ
ومستقر في العالقة مع أميركا؟
ّ
 ي ـج ــب أن ي ــت ـخ ــذ األمـ ـي ــركـ ـي ــون أن ـف ـس ـه ــم ه ــذاال ـق ــرار ،فـهــل يــريــدون أن يـكــونــوا دول ــة عــاديــة أم
ُ
«بلطجية» وقراصنة؟ دائمًا ما طلب من إيران أن
ّ
ُت ّ
غير سلوكهاّ .
تصور في أميركا أن إيران
وثمة
الـصـ ِـالـحــة هــي إي ــران عـهــد ال ـشــاه .وطــاملــا لــم ّ
يتم
إص ــاح هــذا الـتـصـ ّـور ،فــإن املـشــاكــل بــن َ
البلدين
ّ
ستستمر .يريد األميركيون أن تكون إيــران على
غـ ــرار دول م ـثــل ال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت وق ـطــر أو
اإلمــارات .وإن رضخت أميركا لواقع أن إيــران قد
تغيرت بفعل الثورة ،وأن الثورة جاءت ٍّ
ّ
كرد على
ّ
التدخالت األميركية املباشرة على مدى  25عامًا،
إضــافــة إل ــى الـتـعــويــض عــن األضـ ــرار والـخـســائــر
ّ
ستتغير.
التي لحقت بإيران ،فإن الكثير من األمور
ّ
شد اإليرانيون ،طيلة األعــوام الـ 42املاضية ،على
ّ
يد الصداقة التي امتدت إليهم ،وحيثما شعروا
ّ
ب ــأن ثـمــة طــريـقــا ملـعــالـجــة امل ـســائــل ،فـقــد سـلـكــوه،
ّ
وآخره كان االتفاق النووي الذي كان مهمًا لدرجة
أن املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية استخدم
عبارة «املرونة البطولية» بشأنه.

ُ
■ هل من ّ
املرجح أن تجرى محادثات في شأن القضايا
الصاروخية واإلقليمية؟
حـ ـتـ ـم ــا .ش ــريـ ـط ــة أن تـ ــوضـ ــع ج ـم ـي ــع ال ـق ـض ــاي ــا
العسكرية والتسليحية فــي املنطقة على طاولة
امل ـح ــادث ــات ،ال امل ــوض ــوع اإلي ــران ــي فـحـســب .لقد
ب ـل ـغ ــت مـ ـشـ ـت ــري ــات م ـخ ـت ـل ــف دول امل ـن ـط ـق ــة مــن
األس ـل ـحــة أرق ــام ــا طــائ ـل ــة ،وع ـن ــدمــا ن ـت ـط ـ ّـرق إلــى
ّ
تتحدث عن نفسها.
التوازن العسكري ،فإن األرقام
وإن قــامــت دول ــة م ــا بــإن ـفــاق ع ـشــرة أم ـث ــال دول ــة
أخرى على السالح ،فلن يكون من املمكن القول إنه
ُ
يجب تقييد الدولة التي تنفق ُعشر هذه األرقام.
وإن أردتم تقييدها ،فإن ذلك يعني أنكم تريدون
الـقـضــاء عليها ،عبر ان ـتــزاع إمكانية الــدفــاع عن
ّ
نفسها .البلد الــذي كل أسلحته دفاعية ،يختلف
ّ
عــن ذاك الــذي كــل أسلحته هجومية .إن بمقدور
إي ــران الــدخــول فــي مـفــاوضــات مــع دول املنطقة،
ودول من خارج املنطقة ،في شأن الوضع األمني
والعسكري للمنطقة.

■ ّبيد أن املـطــاف انتهى باالتفاق الـنــووي إلــى وضـ ٍـع لم
ّ
ّ
تتوقعوه .ما هو الحل في ظل الطريق املسدود الذي وصل
ّ
إلـيــه؟ وفــي وقــت ســابــق ،تـحــدث وزيــر الخارجية ،محمد
ج ــواد ظــريــف ،عــن آلـيــة لتنسيق اإلجـ ــراءات بــن طهران
وواشنطن ،وجعلها متزامنة مع العودة إلى االلتزامات.
إلى ّأي ٍّ
حد يمكن وضع هذه الفكرة موضع التطبيق؟
 إن مــوقــف السيد ظــريــف جــاء فــي إطــار االتـفــاقالنووي ولجنة تسوية الخالفات بني أطرافه .كما

■ م ــع م ـجــيء الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن ،يـتـحـ ّـدث
ّ
البعض عن توافر فرصة لخفض التوترات بني طهران
ّ
والرياض ،ويقال إن اليمن يشكل نقطة البداية لذلك .فما
ّ
الخطة التي قد تعتمدها إيران في هذا املضمار؟
ّ
ّ
 لقد شكل اليمن نقطة انطالق التوتر بني إيرانوالـسـعــوديــة .مــع بــدء والي ــة روحــانــي الرئاسية،
بعث امللك عبد الله رسالة تهنئة إليه ،كما شارك
ّ
م ـمــثــل ع ــن ال ـس ـعــوديــة ف ــي م ــراس ــم أدائ ـ ــه الـيـمــن

أبعد من ّ
مجرد صفقة نووية

• لعودة متزامنة إلى االلتزامات ّ
وأي بنود
جديدة مرفوضة
• مستعدون للتفاوض حول الوضع األمني
ً
والعسكري للمنطقة بعيدا من واشنطن
• الصبر االستراتيجي» ال يعني السكوت،
والصمود قد ّ
يتحول إلى أشياء أخرى
الــدسـتــوريــة ،ومــن ثـ ّـم ُو ّج ـهــت إلـيــه دع ــوة لــزيــارة
السعودية وتأدية مراسم العمرة ،األمر الذي أبدى
روحاني استعدادًا للقيام به .ولو لم يكن موضوع
اليمن ،لكانت العالقات بني إيران والسعودية قد
ً
ُّ ً
تحوال كامال .الحرب في اليمن تتواصل
شهدت
ّ
ّ
مــن دون ّ
أي نتيجة .وقــد قــدمــت إي ــران خــطــة من
أربع مراحل لتسوية األزمة هناك ،كما أعلنت عن
ّ
ُّ
للتوسط بني اليمنيني ،وكذلك بينهم
جهوزيتها
من جهة وبني السعوديني واإلماراتيني من جهة
ّ
أخـ ــرى .إن ن ـمــاذج إح ــال ال ـســام ال ـتــي اتبعتها
إي ــران فــي ســوريــا يمكن لها أن ُت َّ
طبق فــي اليمن

نفوذنا في المنطقة
نابع من الجغرافيا والتاريخ
والثقافة والموقع
الترانزيتي إليران
حرب اليمن بال نتيجة،
وإمكانية الحوار مع
السعودية متوافرة

َ
السعودية
أيـضــا .تنظر إي ــران إلــى الـعــاقــات مــع
ّ
من منظور أرحب ،أال وهو قضايا املنطقة .تتمثل
ً
رؤيـتـنــا فــي أن املنطقة ،ب ــدال مــن أن تـتـحـ ّـول إلى
ساحة للتنافس ّ
املدمر ،يمكن لها أن تكون ساحة
ّ
للتعاون البناء.
ّ
يتطلب التعاون أن تضع الدول ّ
حدًا لتهديداتها األمنية
■
ّ
ضـ ّـد بعضها البعض .هــل هـنــاك إمكانية لــذلــك فــي ظل
األجواء السائدة؟
ّ
 إن جــزءًا من مشاكل السعودية يتمثل في أنهاّ
كانت تظن بــأن إدارة ترامب قــادرة على الدخول
فــي مــواجـهــة مــع إي ــران لتحجيمها وتقويضها
بــالـنـيــابــة عــن الـحـكــومــة ال ـس ـعــوديــة .وق ــد دفـعــت
ً
الــريــاض لـهــذا الـهــدف أم ــواال طــائـلــة .بيد أن ذلك
ّ
ـوجــه إدارة بــايــدن ،على حدّ
ول ــى .إن تـ ّ
العهد قــد
علمنا ،ال يـقــوم عـلــى الـقـيــام بعمل بالنيابة عن
الـسـعــوديــة .وأستحضر هنا التصريحات التي
أدلى بها الرئيس السابق باراك أوباما في أيامه
األخـ ـي ــرة ،ح ــن ق ــال إن ع ـلــى إي ـ ــران وال ـس ـعــوديــة
ُ
أن تـسـ ّـويــا املـشــاكــل العالقة بينهما بنفسيهما.
ّ
رؤيـ ـتـ ـن ــا م ـب ـن ــي ــة عـ ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس .طـ ـه ــران

والــريــاض ليستا بحاجة إلــى وسـيــط مــن خــارج
املـنـطـقــة لـتـســويــة املـشــاكــل الـعــالـقــة بـيـنـهـمــا .لقد
أعلنت إيران صراحة أنها ،مثلما هرعت ملساعدة
دم ـشــق وب ـغ ــداد وك ــرك ــوك وأرب ـي ــل عـنــدمــا كــانــت
على وشــك السقوط بيد «داع ــش» ،فهي ستهرع
ملساعدة الرياض لو ّ
تعرضتّ لهجوم مماثل ،ولو
طلبت الحكومة السعودية منا ذلك .تتوافر اليوم
ّ
ونتوصل إلى تفاهم
إمكانية أن ندخل في حوار
ّ
ّ
لخفض التوترات على أقل تقدير في ضوء الفهم
املـشـتــرك للمشاكل وامل ـقــاربــات .يــراودنــي شعور
باألمل.
ّ
ّ
■ إل ــى ّأي م ــدى يـمــثــل ه ــذا ال ـكــام مــوقــف الــدولــة كـكــل؟
فقد قال ظريف ،أخيرًا في إحدى املقابالت ،إن دوره في
ّ
صياغة السياسة الخارجية اإليــرانـيــة فــي املنطقة أقــل،
مقارنة باملجاالت األخرى .ويذهب كثيرون إلى ّ
حد القول
إن صياغة السياسة الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة فــي املنطقة،
ليست بيد الحكومة.
 تـتـ ّـم املـصــادقــة على السياسات األمـنـيــة إليــرانفي املجلس األعلى لألمن القومي ،برئاسة رئيس
ُ
الـجـمـهــوريــةّ .وبــديـهــي أن تـعـ ّـد وزارة الخارجية
«وسيطًا ومنفذًا» ال «واضعًا للسياسات» في هذا
املجال .بوسع وزارة الخارجية اإلدالء بأفكارها
وآرائـهــا فــي املجلس ،وتقديم اقتراحاتها كذلك.
ّ
لكن ال ــذي يتخذ ال ـقــرار فــي النهاية هــو املجلس
ّ
األع ـ ـلـ ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،ويـ ـتـ ـع ــن ع ـل ــى وزارة
الخارجية وبقية ّ
املؤسسات تنفيذ هذا القرار.
■ إن الـعــديــد مــن دول املـنـطـقــة ،وفــي مـعـ َـرض إشــارتـهــا
إلى شعار «تصدير الثورة» الذي كان ُيطلق خصوصًا
في السنوات األولى من الثورة اإليرانية ،اعتبرته محاولة
ُّ
للتدخل في شؤونها الداخلية وقلب أنظمة الحكم فيها.
ُيـثــار هــذا الـكــام أيـضــا فــي الــوقــت الـحــاضــر ،فهناك من
يـقــول إن إيـ ــران ،وعـلــى خلفية دعـمـهــا لـ«امليليشيات»،
بصدد تقويض دول املنطقة ،وإن الجمهورية اإلسالمية
هي «ثورة» أكثر منها «دولة» .ما رأيك بهذه االنتقادات؟
 يجب الرجوع إلى التاريخ .هل الوجود السوريّ
استمر على مــدى سـنــوات فــي لبنان كان
الــذي
ُّ
التوجه الـثــوري للحكومة السورية؟
نابعًا مــن
ك ــا .يـمـتـ ّـد ت ــاري ــخ ال ـن ـفــوذ ال ـس ــوري ف ــي لـبـنــان
لعشرات ،أو ّ
رب ٌما مئات السنني .ألم يكن إليران
قبل الثورة نفوذ لدى الشيعة في لبنان؟ إن هذا
ّ
الـنـفــوذ مـعـ ّـمــق .إن تــاريــخ ال ـعــاقــات بــن إي ــران
ولبنان أقــدم بكثير من الجمهورية اإلسالمية.
علماء جبل عامل في لبنان
وال يمكن تجاهل أثر
َ
على إيران في العصر الصفوي ،أو األثر املتبادل
إلي ــران فــي لبنان .حتى أن شــاه إي ــران أنفق في
سبيل دعم لبنان وشيعته .لذلك ،فإن رؤية إيران
تجاه لبنان كانت تاريخية وثقافيةّ .أما العالقة
بني إيران والعراق ،فتضرب بجذورها في أعماق
ال ـت ــاري ــخ .إن ـهــا عــاقــة عــاطـفـيــة وثـيـقــة لـلـغــايــة،
قائمة بــن الشعبني اإليــرانــي والـعــراقــي بسبب
ّ
التشيع .كما أن أكــراد إيــران والـعــراق يعتبرون
أنفسهم من عرقية واحدة .وحتى أن سنة العراق

ّ
ال ُيكنون عداء تاريخيًا إليران ،باستثناء حقبةٍ
ّ
جــرى خاللها تأليبهم ضــد إيــران .وبخصوص
ال ـعــاقــة ب ــن إي ـ ــران وال ـي ـمــن ،ف ـهــي ت ـعــود حتى
إلــى ما قبل اإلســام .إن العالقة العاطفية التي
يبديها الشيعة الزيدية في اليمن تجاه إيــران
عــريـقــة لـلـغــايــة وت ـت ـجــاوز ال ـت ـط ـ ُّـورات الـحــالـيــة.
ّ
ك ــذل ــك ،فـ ـ ــإن نـ ـف ــوذ إي ـ ـ ــران ف ــي آسـ ـي ــا الــوس ـطــى
والقوقاز ّ
أمر طبيعي .لقد كانت هذه الدول جزءًا
مــن إي ــران وانفصلت فــي مــا بعد ،ولــم ّ
يمر زمن
طويل على انفصالها .كما أن العالقة بني إيران
ّ
والبحرين شيء ال يمكن التستر عليه وإخفاؤه.
إن الـبـحــريــن كــانــت عـلــى ّ
أي ح ــال ،وبـشـكــل مــا،
جـ ــزءًا م ــن إي ـ ــران وان ـف ـص ـلــت عـنـهــا ف ــي س ـنــوات
لـيـســت بـعـيــدة .كــذلــك ،ال يـمـكــن كـتـمــان الـعــاقــة
الـقــائـمــة بــن شيعة إيـ ــران وشـيـعــة الـسـعــوديــة.
إن نفوذ إيــران في املنطقة نابع من الجغرافيا
والتاريخ والثقافة واملــوقــع الترانزيتي إليــران،
ّ
وه ــذا الــوضــع ال عــاقــة لــه الـبــتــة بالجمهورية
اإلســام ـيــة أو بــال ـشــاه .ويـمـكــن ال ـقــول إن جــزءًا
ّ
ً
مــن ه ــذه الـطــاقــات يشهد تفعيال أك ـثــر ،فــي كــل
حقبة تــاريـخـيــة .فــأن يـكــون الـتـ ُ
ـواصــل اإليــرانــي
مــع الشيعة بـعــد ال ـثــورة قــد تــزايــد ،هــو حقيقة
ال يـ ّمـكــن إن ـكــارهــا ،لـسـبــب أن دول ــة شـيـعـيــة قد
ً
تسنمت زمام األمور في إيران .وفضال عن ذلك،
فــإن هــذه املنطقةّ ،
ضمت فــي حـ ّـد ذاتـهــا طاقات
الـنـضــاالت املناهضة لالستبداد واالستعمار،
ماض
وجميع الفصائل واملجموعات التي لها
ٍ
في محاربة االستبداد واالستعمار ،استبشرت
خيرًا بانتصار الثورة اإلسالمية ،ووجــدت أنه
إن كان باإلمكان ،اإلطاحة بالشاه ،فإن اآلخرين
ّ
لـيـســوا بـمــأمــن مــن ال ـخ ـطــر .لـكــن ال تــوجــد أدل ــة
دامغة تبرهن أن الجمهورية اإلسالمية ّ
قدمت
ِ
دعمًا عملياتيًا لقلب أنظمة الحكم في املنطقة.
وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن دول ــة مـثــل ال ـس ـعــوديــة ،التي
تــزعــم أن ـهــا ت ـقــود الـ ــدول الـعــرب ُّـيــة ف ــي املـنـطـقــة،
يمكن تحديد ورصــد مــدى تدخالتها واألمــوال
الـتــي تنفقها فــي ب ـلــدان املـنـطـقــةّ .وعـلــى سبيل
ّ
املثال ،فإن إيران ال تشن حربًا وتنفذ مجازر في
اليمن اليوم ،بل إن السعودية هي التي تعتبر
أن اليمن ملك لها.
■ لقد أعلنت إيــران ،مــرارًا وتـكــرارًا ،أن على األميركيني
االنسحاب من املنطقة ،في حني أن وجودهم جاء بشكل
رئيس بطلب رسمي من دول املنطقة التي منحتهم قواعد
عسكرية على أراضـيـهــا .لــذلــك ،قــد تعتبر بعض الــدول
ُّ
املوقف اإليــرانــي ضربًا من التدخل في قــراراتـهــا .كيف
ّ
طهران أن ُيستجاب ملطالبها؟
تتوقع
ُ
 نحن ال نـصــدر األوام ــر ألميركا ودول املنطقة،بل ّ
نبي ُّ
توجهات سياستنا الخارجية .نحن ال
نستسيغ ال ــوج ــود األم ـيــركــي فــي املـنـطـقــة ،وفــي
املنظور اإليراني ،فإن املنطقة بحاجة إلى هيكلية
أمنية جــديــدة قائمة على الـتـعــاون بــن بلدانها.
وفـ ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،ل ـي ـســت ث ـ ّـم ــة ح ــاجّ ــة لــوجــود
اآلخ ــري ــن ف ـي ـهــا .إن ك ــام ط ـه ــران يـتـمــثــل ف ــي أنــه

لــو قــامــت ب ـلــدان املـنـطـقــة بـمــراجـعــة سـيــاســاتـهــا،
ّ
سيتضح لها أنـهــا قــامــت ،خــال هــذه الـسـنــوات،
بتغطية النفقات األميركية ،ال نفقاتها األمنية.
■ لقد اعتمدت إيــران ،خالل السنوات األخيرة ،سياسة
«الصبر االستراتيجي» في مقابل الضغوط األميركية،
وكــذلــك التهديدات اإلسرائيلية ،بما فيها االغـتـيــاالت أو
مهاجمة املواقع اإليرانية في سوريا .السؤال الذي يطرح
نفسه هــو :هــل لهذا الصبر ح ـ ٌ
ـدود ،وهــل عــدم ّرد إيــران
محافظة؟
أنها باتت تعتمد نزعة
ِ
يعني ُ
 ل ـق ــد فـ ـه ــم «ال ـص ـب ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي» ب ـص ــورةخــاطـئــة .إن ه ــذا «ال ـص ـبــر» ال يـعـنــي «االن ـت ـظــار»
و«السكوت» ،بل ّيعني «الصمود» .هو يعني أنه
مهما قصفتم ونفذتم غارات ،فإننا ال نزال باقني
وموجودين .أي أنه على الرغم من الضغوط التي
مورست ّ
ضدنا ،فإننا لم نغادر مواقعنا .الصمود
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي م ـقــابــل ض ـغ ــوط ت ــرام ــب كــان
معناه أننا لم نتراجع عن مواقفنا .لكن هل يمكن
ّ
يتحول إلى أشياء
لهذا الصمود االستراتيجي أن
ّ
ّ
واملهم أن نكون نحن من يقرر
أخرى؟ نعم يمكن،
ذلك.
ُ
■ بعد نحو أربعة أشهر من اآلن ،ستجرى االنتخابات
َ
الرئاسية ،ويرى البعض أن ّ
التذمر واالستياء السائدين
بني الجماهير ّ
يؤديان إلى انحسار املشاركة .هل يحظى
هذا الرأي بالقبول؟
ّ
 إن االحتجاج على الوضع القائم يمكن أن يشكلأحــد أه ـ ّـم أسـبــاب تــزايــد املـشــاركــة ،كما يمكن في
الوقت ذاته أن ُيسهم في إيجاد حالة من اإلحباط.
حـ َـدث هــذا الشيء في أواخــر واليــة أحمدي نجاد
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ل ـقــد ك ــان االس ـت ـي ــاء ك ـب ـي ـرًا ،ل ـكــن بما
أن األمـ ــل بــالـتـغـيـيــر ك ــان قــائ ـمــا ،ف ـقــد أس ـه ــم في
مشاركة واسعة للجماهير في االنتخابات .وفي
ٌ
ّ
تحسن
الــرئــاسـيــات املقبلةّ ،إن كــان ثـ ّـمــة أم ــل فــي
ال ـظــروف ،فمن املـتــوقــع أن ترتفع نسبة مشاركة
الشعب.
ّ
■ هــل تـ ّ
ـرحــب حكومة روحــانــي بترشح أشـخــاص مثل
أحمدي نجاد؟
ّ
ّ
 كل الذين لهم سجل وتاريخ في البالد لهم الحقالسجل والـتــاريــخ ،وعرضهما على
بتبيان هــذا
ّ
النقاش والبحث .إني شخصيًا أدافع عن خوض
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـســاب ـق ــن ،ب ـمــن فـيـهــم ال ـس ـيــد محمد
خاتمي والسيد أحمدي نجاد ،الرئاسيات .طبعًا،
إن كانوا راغبني في ذلك.
ُّ
للرئاسيات؟
■ هل توافقون على ترشح العسكريني
ّ
 إن جميع الذين لهم خلفية عسكرية يحق لهمّ
الترشح ،لكن الذين يرتدون اآلن الــزي العسكري
ويعملون كعسكريني يجب أن يحسموا موقفهم
فــي مــا إذا كــانــوا ُّعسكريني أم مــدنـيــن .فــإن أراد
ٌ
عسكري مــا الـتــرشـ ٌـح بصفته العسكرية ،عندها
سيكون هناك تعارض في املصالح بني السلطة
ّ
واملؤسسة العسكرية.
التنفيذية

املتعلقة بإيران :تمتلك الدولة
ترث إدارة الرئيس األميركي ،جو بايدن ،مجموعة من القضايا
ّ
برنامجًا نــوويــا مـتـقـ ّـدمــا ،وتــرســانــة صــواريــخ بالستية ،وسـيــاســة إقليمية تــدعــم بموجبها
وكالءها .على أن أكثر املخاوف إلحاحًا بالنسبة إلى اإلدارة الجديدة ،هو ّ
األول .أعلن بايدن
أنه يعتزم إعادة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي واالمتثال لقيوده ،ما دامت إيران تفعل
مستعدة للعودة إلى التزاماتها ،بشرط أن ترفع أميركا
الشيء نفسه ،فيما أشارت هذه األخيرة إلى أنها
ّ
وحتى يصبح االتفاق النووي مستدامًا ،يجب عزله عن
العقوبات .لكن العملية ليست بهذه البساطةّ .
املوقعني ،معالجة نقاط
من
االستمرارية،
هذه
مثل
ضمان
ويتطلب
االنتكاسات السياسية املستقبلية.
ّ
ّ
الضعف في الصفقة ،والتي تشمل الجداول الزمنية ،إضافة إلى معالجة مشاكل خارج النطاق الحالي
خطة
لالتفاق ،مثل برنامج إيــران الصاروخي وأنشطتها اإلقليمية املزعزعة لالستقرار .ومــن دون ّ
املتعلقة بــإيــران والـشــرق األوســط عمومًا ،عرضة ملعارضة
ستظل أجندة إدارة بايدن
ّ
ٍ
لعب إقليميةّ ّ ،
الحزبيني في واشنطن ،وشركاء الواليات املتحدة في املنطقة؛ إذ يخشى منتقدو االتفاق،
الخصوم
وبدال
عودة سريعة إلى االتفاق وإلغاء العقوبات.
سواء في الداخل األميركي أم في إسرائيل والخليج،
ً
ً
من ذلك ،تدعو هذه األصوات البيت األبيض إلى الدخول في مفاوضات جديدة ،يوافق فيها على تخفيف
املعلقة .لكن طهران تستبعد بشكل قاطع نهجًا
العقوبات فقط في مقابل حل وسط في شأن القضايا ّ
قائلة إنها ٍّلن تدخل مفاوضات أوسع بعد عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي
من هذا القبيلً ،
األصلي.
وينظر جيران إيران إلى مثل هذا االحتمال بعني القلق؛ إذ إنهم يسعون إلى سياسة أميركية تعمل على
تحقق حملة
التوترات اإلقليمية املتصاعدة ،وتمنع طهران من إثارة األزمــات في الجوار .ولم ّ
ترويض ّ
«الضغوط القصوى» التي اعتمدتها إدارة ترامب هذه الغايات ،بفعل «املقاومة القصوى» التي أبدتها
طهران .لكن هذه الدول تخشى من أن العودة إلى االتفاق النووي لعام  2015من دون قيود إضافية،
تهدد بمزيد من تمكني أنشطة إيران اإلقليمية .والدول نفسها لديها مخاوف كبيرة في شأن االلتزام
ّ
األميركي تجاه املنطقة ،بعدما أصيبت باإلحباط من ّ
جراء الدعوات إلى تقاسم األعباء وإنهاء «الحروب
األبدية».
املتعلقة بــإيــران؟ َس َعينا ،زمالئي وأنــا ،في
اإلقليمية
التوترات
معالجة
املتحدة
ـات
ـ
ي
ـوال
ـ
ل
ا
يمكن
كيف
ّ
«تـشــاتــام ه ــاوس» إلــى اإلجــابــة عــن هــذا الـســؤال مــن خــال مقابالت أجريناها مــع ِ 210مــن صانعي
فضال
املوقعة على االتفاق،
السياسات
والخبراء الحاليني والسابقني في  15دولة شملت الدول األطراف ّ
ً
ّ
متورطة في أزمات الشرق األوسط ،مثل إسرائيل وإيران وفلسطني وسوريا ولبنان واليمن
عن دول
والعراق والسعودية واإلمارات .وبني تموز /يوليو وتشرين الثاني /نوفمبر  ،2020أجرينا استبيانًا َملن
ُ
وحلها .وسألناهم عن الصعوبات
قابلناهم حول أفضل السبل إلدارة النزاعات في الشرق األوســط ّ
تؤثر ،في اعتقادهم ،االنتخابات الرئاسية األميركية على
والتوترات الجيوسياسية في ّاملنطقة ،وكيف ّ
ّ
التوترات اإلقليمية ،وسعينا إلى توصيات ملعالجتها،
جذور
البيئة األمنية .وبحثنا في تصوراتهم عن
ّ
مع إيالء اهتمام خاص لدور إيران في سوريا والعراق ولبنان وفلسطني واليمن.
لم َير هــؤالء كيف يمكن معالجة القضايا اإلقليمية بشكل شامل في حــوار مباشر واحــد مع إيــران.
تحد
تتوقع غالبية
َ
كما لم ّ
املستطلعة آراؤه ــم أن تتنازل طهران عن دعــم وكالئها اإلقليميني ،أو أن ّ
مقارنة بإضفاء
عكسية،
بنتائج
يأتي
إيران
عزل
أن
معظمهم
ورأى
البالستية.
الصواريخ
من برنامج
ً
الطابع اإلقليمي على حلول املشاكل املشتركة .وملعالجة السلوك اإلقليمي املزعج إليران ،أوصى الخبراء
متعددة األطــراف بني الجهات
كل صراع إقليمي على حدة ،وبالتوازي ،من خالل مناقشات
ّ
بمعالجة ّ
الفاعلة .وسألنا املشاركني عن الخطوة األولى التي قد تساعد في استقرار املنطقة .ومن بني الذين ّتمت
فضل  %45العودة إلى االتفاق النووي اإليراني لعام  ،2015وجادلوا بأن ذلك سيساعد على
مقابلتهمَّ ،
استعادة التعاون عبر األطلسي ،ووقف برنامج إيران النووي ،وبناء الثقة بني طهران وواشنطن .عالوة
حدة التوترات في دول مثل العراق ،الذي وقع بني
على ذلك ،فإن إحياء االتفاق من شأنه أن ّ
يقلل من ّ
شدد معظم الخبراء على أن الواليات
ذلك،
ومع
القصوى.
ضغوط واشنطن القصوى ،ومقاومة طهران
ّ
ومخطط
فيه،
القصور
أوجه
ملعالجة
واضحة
عمل
بخطة
حة
مسل
املتحدة يجب أن تدخل االتفاق النووي ّ
ّ
وسعت إيران
،2015
عام
في
النووي
االتفاق
إلى
االنضمام
فور
لحل النزاعات اإلقليمية .وأشاروا إلى أنه
ّ
ّ
بخطة
االتفاق
إلى
العودة
بايدن
إدارة
على
يجب
هنا،
من
وسوريا.
حضورها في العراق واليمن ولبنان
ّ
واملتعددة األطراف التي ستتبعها ،لتهدئة مخاوف املعارضني في
محددة للعمليات اإلقليمية املوازية
ّ
ّ
الكونغرس وكذلك املعارضون اإلقليميون.
كأنها ترسم
حل النزاع املوازية ،يمكن إدارة
بايدن ،وفق املشاركني ،أن تظهر ّ
ومن خالل إنشاء مسارات ّ
ّ
تصر على التزام جميع األطراف باملشاركة في
بدال من تكرار ما سبق تجربته .وقد
مسارها الخاص ً
عملية املتابعة كجزء من التفاوض على االتفاق النووي وتنفيذه .ويمكن إغراء إيران باملشاركة ،بوعدها
بتخفيف العقوبات أو باالستثمارات .وأوصى أكثر من  %50من الذين ّتمت مقابلتهم بأن يكون املسار
ّ
األول املوازي ،هو ذاك الذي يجمع األطراف املشاركني في حرب اليمن ،بما في ذلك إيران .واملسار اآلخر
حل النزاعات .ومن
يجب أن يدعم الحوار بني دول الخليج ،من أجل تعزيز الثقة والتعاون وتعزيز آليات ّ
ّ
للحد من النفوذ اإليراني ،أن يكون هناك مسار إلحياء املفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية،
املهمّ ،
وآخر ملعالجة الصراع في سوريا.
وأكد املشاركون أن لدى الواليات املتحدة دورًا حاسمًا تلعبه في تحقيق االستقرار في املنطقة ،إذ أعرب
ّ
حالة من عدم
يولد َ
بعضهم ّعن قلقه إزاء التزامها املتذبذب تجاه الشرق األوسط ،والذي من شأنه أن ّ
اليقني تقوض أمن املنطقة .ومن بني األشخاص الذين ّتمت مقابلتهم ،قال  %33إن عدم اليقني الناشئ
وصلنا إليها إلى أن إدارة
أقل أمنًا .وتشير النتائج التي َت ّ
عن تناقضات السياسة األميركية جعل املنطقة ّ
تتشكل في عهدها حقبة مشاركة
أن
يمكن
إذ
املنطقة،
بايدن لديها فرصة لقلب صفحة ترامب في
ّ
متعددة األطراف ،حيث تدعم الواليات املتحدة دول الشرق األوسط في اتخاذ خطوات تدريجية ملعالجة
ّ
الصراعات اإلقليمية ،وخاصة تلك التي تشمل إيــران .ويمكن ملثل هذه العملية أن ترسي ،في نهاية
املطاف ،األساس النفراجة وحوار إقليمي أوسع.
(سنام وكيل  -عن «فورين أفيرز»)
على إدارة بايدن العودة إلى االتفاق بخطّة محدّدة للعمليات اإلقليمية الموازية (أ ف ب)

