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  حلقة نقاش: 

 النووي ران لمستقبل المنطقة بعد االتفاقرؤية اي ،عيراد. سعد هللا ز                

 )٢٠١٥آب  ٦(

 
 

تحت  خاص ة حلقة نقاش 2015آب  3بتاريخ ه في مقر   شاري للدراسات والتوثيقالمركز االستعقد 
معهد "أنديشه سازان نور  سرئيحاضر فيها  مستقبل المنطقة على ضوء االتفاق النووي االيرانيعنوان: 

سالمية االيرانية "رؤية الجمهورية االخاللها عن  تحدث "سعد هللا زارعي"الدكتور في ايران  للدراسات"
رجال السياسة والفكر من  نخبة حضرها لمستقبل المنطقة على ضوء االتفاق حول الملف النووي االيراني"

 المهتمين.والباحثين و

 
ن  هدف اللقاء هو اإلضاءة أالذي قال  عبد الحليم فضل هللا الدكتوربداية كلمة تقديم من رئيس المركز 

إلى تحو ل إيران خالل العقدين األخيرين إلى  ا  سار الطويل الذي أد ى إليه، مشيرعلى اإلنجاز النووي وعلى الم
على  ا  تقد م اآلن نموذجا  إستقاللي   أن هاقوة محوري ة في المنطقة في مقابل تحو ل "إسرائيل" إلى دولة عادي ة. و

 .اإلقتصادي ة والسياسي ة إلى جانب نموذجها الثوري المقاومد صعال

 
 أنه إال الفرص من الكثير وفيه اخرى الى مرحلة من عبورنقطة  يشكل اإلتفاق أن فاعتبر زارعيد.  تحد ث ثم  

 مجلس وقرار( الشاملة العمل خطة) النووي اإلتفاق بين زارعي د. زمي   وقد. تهديدات يتضمن الوقت ذات في
 اإليرانية الصاروخية القدرات مسألةك اإلتفاق صلب في ليست أمورا   تضمن القرار أن حيث ،2231 األمن

 األيام خالل األمر حول رسميا   بيانا   صدروست   الشق بهذا ملزمة ليست إيران بالتالي العسكرية، والتجهيزات

 قيودا   يضع كونه المنطقة وبشعوب اإليراني بالشعب يضر انه أساسي سبب الشق هذا ولرفض. المقبلة
  .داخلية قوة عناصر من ويجردها اإلرهاب لمكافحة بينها فيما الدفاعي التعاون على

 
 لمهو نمط جديد  صاعدة ودولة الكبرى القوى بين الندي التفاوض من النموذج هذا أنإلى  زارعي وأشار

، في الدول هذه سلوكيات في الحاكم هو واإلخضاع التحكم أن إذا الثانية العالمية الحرب نهاية منذ يحصل
 العملية هذه بفعل إيران تمكنت وقد. حين أنها اضطرت هذه المر ة للتفاهم مع دولة من العالم الثالث

 بعض تؤلم التجربة وهذه أراضيها، على النووية الدورة بكامل واإلحتفاظ النووي النادي دخول من التفاوضية

 وال نية ال ألنه بل( بسنة ذلك يمكنها) لعجزها ليس النووي السالح نحو تذهب لن إيرانكما أن . الدولية القوى
 .دينيا   مشروع غير أمرا   كونه عن عدا بذلك قرار
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ئي )دام نالسيد علي الخاماإلمام سماحة  رسمها التي اءالحمر الخطوط مسألة اإليراني الخبير تناول ثم

 للفريق سلفا   أتاح قد أن ه أي اآلخر، بعضها في المرونة  قبالة  منها، كبير بقسم اإللتزام جرى والتي ،ظله(
  .أخرى نقاط في مكاسب لحصد الخطوط  هذه من االستفادة المفاوض

 
 واتحلل فإن بها، اآلخرين إلتزام بقدر المشتركة العمل بخطة ملتزمة ستكون إيران بأن أجاب سؤال، على وردا  

 فيه بما المنطقة داخل تحالفاتها وترسيخ تعميق الى إيران سعي على دوشد  . بالمثل إيران فسترد منها

. الجمهورية في المستويات أعلى من قرار وهذا عنها التراجع وارد في ليست وهي المنطقة شعوب مصلحة
 مع الحال كما منافسيها مع والحوار التواصل خطوط من مزيد فتح محاولةإلى  إيران تسعى مواز سياق   وفي

 العراق في سيما ال حلفائها مع بالتعاون اإلرهاب لمكافحة جهودها ستواصل إيران أن إال. والسعودية تركيا
  .البلدين كال في نجاحات ويحقق ضروري الخيار وهذا وسوريا

 
 المعنية الدول بين السلمية والحلول الحوار أن إلى زارعي د. أشار سؤال، على وردا   األكراد، وبخصوص

 رفض الى وأشار وإنسجام، بسلمية أوطانهم شعوب مع التعايش األكراد على وأن الحل، هو األكراد ومواطنيها

 بين النظر وجهات لتقريب والعراق وسوريا العراق مع محاوالت بعدة قامت وانها إنفصالية طروحات ألي إيران
  .الحكومات وهذه األكراد

 
 الثورية األهداف لتحقيق أساليب عدة بين من أسلوب مجرد هي اإليرانية البراغماتية أن اإليراني الخبير وأك د

 إستراتيجية لتكون ترقى ال البراغماتية فإن بالتالي ممكنة.التي ينبغي العمل على تحقيقها لكن بأقل كلفة 

 الذي اإلنسجام من لمزيد فرصا   المنطقة وشعوب إليران يضمن البعيد المدى على اإلتفاق وأن. إيرانية
ضاف أن مواجهة المنطقة للتدخالت واالحتالالت األجنبية يجب أن وأ .وهيمنته الغرب تأثير تقليص الى سيؤدي

 المنطقة وشعوبها وال سيما القدرة العسكرية باالستناد إلى القدرة الذاتية لدولطهران  وجهة نظرمن يتم 
 .منها

 
هي  هذه األخيرة ولكن ،ثقة مطلقة ية للطاقة النوويةوكالة الدولان ايران ال تثق بال على سؤال  قال: ا  ورد  

يران النه جعل اشراف الوكالة وهذا نصر إلالمعترف بها دوليا ، وقد قبلت ايران التعامل معها لكن بشروط،  الجهة

. كريين تحييد مراقبة العلماء والعس من خاللمنضبطا ،  مرار امنئي على استم الخالماكيد اأت ت الىولفمثال 
أي مبادلة أو مقايضة على اجراء أي أن ها لن تقبل ولبنان واليمن وفلسطين،  وسوريا راقع العان متحالف اير

 إلى أن االتفاق سيتيح لطهران التركيز أكثر على ملفات المنطقة. ا  ، مشيرحساب حلفائها
 

وهي  هاعلى سعي إيران الى تعميق وترسيخ تحالفاتها داخل المنطقة بما فيه مصلحة شعوب ا  أيضد وشد  

. وفي سياق مواز اإلسالمي ة وهذا قرار من أعلى المستويات في الجمهورية ن ذلكليست في وارد التراجع ع
تسعى إيران لمحاولة فتح مزيد من خطوط التواصل والحوار مع منافسيها كما الحال مع تركيا والسعودية. إال 

وهذا  ال سيما في العراق وسورياوغيرهم ران ستواصل جهودها لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع حلفائها يأن إ
 ، وهي ستقوم بدورها في هذا المجال ولن تنتظر اآلخرين.ري ويحقق نجاحات في كال البلدينالخيار ضرو

 

في اإلنجاز النووي حضورها  نجاز النووي بقدر ما تتمثل هذه القدرةال تتأتى من اإل وذكر المحاضر أن قدرة إيران
وتأثيرها على ملفات المنطقة، وهي ترى أن مصالحها تتحقق من خالل تحقيق دول المنطقة وشعوبها 

لمصالحها، ووصولها إلى االستقرار والوئام الداخلي وتمكنها من صياغة أنظمة حكم تناسب جميع األطراف، 
 نية.فضال  عن نجاحها في مواجهة اإلرهاب والتحديات األم

ق ستعمل على تعزيز قدرات حلفائها، وستزيد من مستوى مواجهتها للمشروع وأضاف، إيران بعد االتفا
 األميركي وللخطر التكفيري ال سيما "داعش".

 

ال بين نوعين من الخطوط الحمراء التي أعلن عنها سماحة السيد القائد، أحدهما ال يمكن على سؤ ا  ومي ز رد  
الدورة النووية الكاملة، قيود على األبحاث النووية، التدخل في القضايا العسكرية...(، التفاوض عليه )مثل 

 والنوع الثاني هو أداة بيد المفاوض ويمكن المناورة فيه.
 

إلى استعداد الجمهورية اإلسالمية للحوار مع كل من هو مستعد إلعتماد سبل الحوار والحلول  وختم مشيرا  

ن ما زالوا يفضلون الحلول ي"داعش" و"جبهة النصرة"، لكن اآلخر -سبيل المبالغةوعلى –السلمية بمن فيهم 
 العسكرية كما يحصل اآلن في اليمن.


