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فرص ُمحتملة
تــرى إيــران أن األزمــة الروســية – األوكرانيــة قــد متنحهــا 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــداف ع ــرص واأله ــن الف ــدداً م ع

ــيا  ــن روس ــة ب ــن األزم ــاويض: تتزام ــا التف ــز موقفه 1- تعزي
ــا إىل  ــا، مــع بلــوغ املفاوضــات يف فيين والغــرب حــول أوكراني
مرحلــة متقدمــة، إذ يُعتقــد أن الجولــة الحاليــة هــي األخــرة 
يف مســار املفاوضــات املمتــد بــن إيــران ومجموعــة )4 + 1( 

مبشــاركة غــر مبــارشة مــن الواليــات املتحــدة. 

ــرب  ــة الح ــريب بأزم ــغال الغ ــران االنش ــتغل إي ــد تس وق
األوكرانيــة، وتتجــه إىل التشــدد يف مواقفهــا يف مفاوضــات 
فيينــا، وهــو مــا وضــح يف االتصــال الهاتفــي الــذي جمــع بــن 
ــر  ــان، ووزي ــر عبداللهي ــن أم ــراين حس ــة اإلي ــر الخارجي وزي
ــي  ــر، والت ــرويس، ســرجي الفــروف، يف 25 أكتوب ــة ال الخارجي

ــا  ــد عــن خطوطه ــن تحي ــران ل ــاين أن إي ــا األول للث ــد فيه أك
ــا.   ــراء يف فيين الحم

ــران  ــاول إي ــة: تح ــات األمريكي ــة العقوب ــاف فاعلي 2- إضع
ــز  ــرب، يف تعزي ــيا والغ ــن روس ــة ب ــة الحاصل ــتغالل األزم اس
قدرتهــا عــى التحايــل عــى العقوبــات املفروضــة عليهــا مــن 
جانــب الغــرب، إذ إن اتجــاه واشــنطن لتعزيــز العقوبــات ضد 
ــض التجــاوب  ــدول إىل رف ــن ال ــد م ــع العدي ــد يدف ــيا ق روس
ــات  ــة العقوب ــا يضعــف فاعلي معــه، خاصــة الصــن، وهــو م
األمريكيــة، ويفتــح البــاب أمــام تراجــع التــزام الــدول املختلفة 
بالعقوبــات األمريكيــة عــى إيــران، وهــو مــا قــد يســاعدها يف 

املامطلــة عــى التوقيــع عــى أي اتفــاق جديــد.  

كــام أن ارتفــاع أســعار النفــط ارتباطــاً باألزمــة األوكرانيــة 
ســوف يســمح إليــران بالتوســع يف تهريــب نفطهــا، لالســتفادة 
مــن ارتفــاع األســعار، واســتغالل مخــاوف العديــد مــن الــدول 
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دعــا وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر عبداللهيــان، 24 فبرايــر الجــاري، إلــى وقــف إطــاق النــار بيــن روســيا 
وأوكرانيــا، ملقيــًا باللــوم فــي األزمــة علــى مــا وصفــه بـ”اســتفزازات حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(”. ويأتــي 
هــذا الموقــف اإليرانــي ليعكــس موقفــًا وســطًا فــي األزمــة، إذ إن إلقــاء اللــوم علــى حلــف الناتــو يتماهــي 
مــع الموقــف الروســي، ولكــن وقــف العمليــات العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا ال يخــدم الموقــف 

الروســي بــأي حــال مــن األحــوال.

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1476، 28 فبراي ــا، تقدي ــران الصــراع الروســي – األمريكــي حــول أوكراني اســتثمار األزمــة: حــدود اســتغالل إي
ــاث والدراســات المتقدمــة. 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبح
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مــن أن تــؤدي األزمــة إىل تعطــل جانــب مــن إمــدادات 
ــد  ــيناريو يع ــذا الس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــك ع ــة، وذل الطاق

مســتبعداً بدرجــة كبــرة.

3- تزايــد محتمــل ألنشــطة امليليشــيات اإليرانيــة: قد تســعى 
ــة  ــة األوكراني ــنطن باألزم ــغال واش ــتغالل انش ــران إىل اس إي
ــات  ــوء التحدي ــة يف ض ــة، خاص ــا اإلقليمي ــد اعتداءاته لتصعي
التــي تواجــه ميليشــياتها يف املنطقــة، نتيجــة لالنتصــارات 
املتتاليــة التــي تحققهــا القــوات اليمنيــة مبســاندة التحالــف 
العــريب، مقابــل خســائر الحوثيــن، وكذلــك تراجــع وزن 
ــة، والفشــل  ــات العراقي ــران يف االنتخاب ــة إلي األحــزاب املوالي
يف تشــكيل حكومــة تعــر عــن نفــوذ ومصالــح إيــران، وكذلــك 
الرضبــات املتكــررة التــي تتلقاهــا ميليشــياتها يف ســوريا عــى 
يــد الطــران اإلرسائيــي، والتــي كان آخرهــا يف 23 فرايــر 

الجــاري.

ــص  ــة إىل تقلي ــذه األزم ــؤدي ه ــران أن ت ــح إي ــام تطم ك
حجــم التنســيق الــرويس – اإلرسائيــي يف ســوريا، خاصــة 
بعدمــا وجــه وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي يائــر البيــد، يف 25 
ــا، إذ  ــى أوكراني ــرويس ع ــوم ال ــه للهج ــاري، إدانت ــر الج فراي
ــف،  ــرد عــى هــذا املوق ــران أن تتجــه موســكو لل ــل طه تأم
بحيــث ال يقتــر عــى اعــراف موســكو بالســيادة الســورية 
عــى الجــوالن، ولكــن كذلــك تفعيــل منظومــات الدفــاع 
الجــوي الروســية يف مواجهــة الطــران اإلرسائيــي، مبــا يخفــف 
ــة يف  ــى التحــركات اإليراني ــي ع ــط العســكري اإلرسائي الضغ

ســوريا.

ــن  ــة ب ــفت األزم ــا: كش ــاز ألوروب ــر الغ ــة تصدي 4- إمكاني
روســيا وأوكرانيــا، عــن أهميــة تنويــع أوروبــا ملصــادر الطاقــة، 
ــن  ــا م ــن وارداته ــى 40% م ــاد األورويب ع ــد االتح إذ يعتم
ــص  ــا لتقلي ــه أوروب ــد تتج ــيا. وق ــن روس ــي م ــاز الطبيع الغ
ذلــك، ولعــل مــن مــؤرشات ذلــك إعــالن أملانيــا عــن تعليــق 
ــه  ــذي تشــاركها في ــورد ســريم 2” ال ــرويس “ن خــط الغــاز ال

ــا. أملاني

وتــأيت قطــر يف مقدمــة الــدول التــي يعــول عليهــا الغــرب 
ــوع  ــو املوض ــا، وه ــرويس إىل أوروب ــاز ال ــل للغ ــدر بدي كمص
الــذي حــاز أهميــة كبــرة خالل زيــارة أمــر قطر إىل واشــنطن 
أواخــر ينايــر املــايض، بــل ذهبــت التقديــرات إىل إمكانيــة أن 
ــاز يف  ــي للغ ــر احتياط ــاين أك ــك ث ــي متتل ــران، والت ــوم إي تق
ــم  ــا ت ــو م ــا، وه ــي إىل أوروب ــاز الطبيع ــر الغ ــامل، بتصدي الع
مناقشــته خــالل زيــارة وزيــر الخارجيــة القطــري إىل طهــران 
يف 27 ينايــر املــايض، وهــو مــا قــد يفــر ســعي األوروبيــن 
إلعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي مــع إيــران، مبــا يســمح بضــخ 
اســتثامرات يف مجــال الطاقــة يف إيــران، متهيــداً لتصديــر الغــاز 

اإليــراين إىل أوروبــا.

ولعــل تريــح وزيــر النفــط اإليــراين جــواد أوجــي، عــى 

هامــش القمــة السادســة للــدول املصــدر للغــاز يف الدوحــة، 
ــاري،  ــر الج ــن 20 إىل 22 فراي ــرة م ــدت يف الف ــي انعق والت
ــر  ــى تصدي ــادرة ع ــالده ق ــد “أن ب ــد أك ــك، فق ــس ذل يعك
الغــاز إىل دول الجــوار والــدول األوروبيــة، وأن إيــران شــهدت 
ــة”، يصــب يف  ــدة للغــاز يف الســنوات املاضي اكتشــافات جدي

هــذا االتجــاه.

ــق مبــدى  ــل تتعل ــدة عوام ــر عــى ع ــف هــذا األم ويتوق
تجــاوب إيــران حيــال املفاوضــات يف فيينــا، كــام أن املوقــف 
ــاون  ــر عــى التع ــداء موســكو، ويؤث ــد يكســبها ع ــراين ق اإلي
املشــرك بينهــام، خاصــة يف ظــل إعــالن موســكو أنهــا ملتزمــة 
عــن  النظــر  بغــض  بالغــاز  األوروبيــة  األســواق  بتزويــد 
ــاد  ــكو إلبع ــعي موس ــى س ــؤرش ع ــة، يف م ــورات الحالي التط
املنافســن املُحتملــن مــن الســعي لتعويــض صــادرات الغــاز 

ــران.  ــى رأســهم قطــر وإي ــا، وع إىل أوروب

ومــن جانــب ثــاٍن، فــإن إنتــاج إيــران مــن الغــاز الطبيعــي 
يقــدر بحــوايل 250.8 مليــار مــر مكعــب يف عــام 2020، أمــا 
اســتهالكها فيبلــغ حــوايل 233.1 مليــار مــر مكعــب، وتذهــب 
أغلــب الصــادرات املقــدرة بحــوايل 16 مليــار مــر مكعــب إىل 
ــاً  ــا حالي ــران ال ميكنه ــي أن إي ــا يعن ــراق، وهــو م ــا والع تركي
ــا  ــض أوروب ــاز الطبيعــي لتعوي ــن الغ ــة م ــاج حصــة كافي إنت
عــن الغــاز الــرويس، وأن هــذا األمــر مآلــه إىل املســتقبل، 
ــات، وتقــوم طهــران باســتثامرات لرفــع  حينــام ترفــع العقوب

صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي. 

تحديات قائمة
ــد  ــية ض ــكرية الروس ــات العس ــن أن العملي ــم م ــى الرغ ع
أوكرانيــا قــد متثــل فرصــاً إليــران، فإنهــا تفــرض كذلــك 
تحديــات، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

ــيا  ــاً: تســعى روس ــر تصمي ــي موســكو سياســات أك 1- تبن
ــة  ــوى اإلقليمي ــف الق ــوريا. وتوظ ــى س ــا ع ــز هيمنته لتعزي
البعــض  بعضهــا  مواجهــة  يف  الســورية  باألزمــة  املعنيــة 
لتحقيــق ذلــك، إذ إنهــا توظــف امليليشــيات اإليرانيــة يف 
ــام  ــا، ك ــن تركي ــة م ــة املدعوم ــات اإلرهابي ــة الجامع مواجه
أنهــا تســتخدم إرسائيــل ملنــع إيــران مــن التمركــز يف ســوريا.  

وقــد تخلــق األزمــة األوكرانيــة وضعــاً جديــداً إذ قــد تغــر 
موســكو مــن سياســتها تلــك، وتتجــه إىل طــرد القــوى املناوئــة 
لهــا مــن ســوريا بشــكل مبــارش، خاصــة إذا مــا متكنــت 
موســكو مــن حســم الــراع األوكــراين لصالحهــا برعــة، 
وأخفقــت الــدول الغربيــة يف فــرض أي عقوبــات ذات معنــى 

عــى موســكو. 

2- توتــر محتمــل يف عالقــة إيــران بروســيا: تــدرك روســيا أن 
ــع  ــد توقي ــه بع ــا، إذ إن ــوق فيه ــف املوث ــس بالحلي ــران لي إي
طهــران لالتفــاق النــووي مــع القــوى الغربيــة يف عــام 2015، 
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أعطــت إيــران األولويــة إلبــرام صفقــات اســتثامرية مــع 
ــاز  ــر الغ ــران بتصدي ــح طه ــام أن تلوي ــة. ك ــدول األوروبي ال
ــرة  ــل األخ ــرويس يجع ــاز ال ــل للغ ــل محتم ــي كبدي الطبيع
ــن  ــن الجانب ــاون االســراتيجي ب ــرص التع ــداً أن ف ــدرك جي ت

ــدودة.  ــزال مح الت

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الــراع األوكــراين قــد يوفــر 
ــات  ــيا والوالي ــن روس ــات ب ــتغالل الخالف ــران الس ــة إلي فرص

املتحــدة ومواصلــة جهودهــا لتهريــب نفطهــا لتخفيــف 
ــة  ــا يف النهاي ــا يدفعه ــا، مب ــة عليه ــات األمريكي وطــأة العقوب
للمامطلــة إلبــرام االتفــاق النــووي، غــر أنــه مــن الواضــح أن 
فــرص أن تنعكــس األزمــة إيجابــاً عــى تعزيــز التعــاون بــن 
ــراً مســتبعداً بســبب وجــود عــدد  ــزال أم ــران الي روســيا وإي
مــن امللفــات الخالفيــة بــن الجانبــن، وتقديــر كل طــرف بــأن 
ــة.  ــة بحت ــه مــع الطــرف اآلخــر هــي عالقــات مصلحي عالقات
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