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ــد  ــران بع ــادورو إىل إي ــة مل ــي الثاني ــارة ه ــذه الزي ــد ه وتُع
زيارتــه األوىل، والتــي كانــت يف نوفمــر 2015، كــا إنهــا الزيــارة 
األوىل لــه إىل طهــران منــذ تــويل رئيــي الحكــم. ومتثــل تلــك 
ــي  ــادورو إىل الــرق األوســط، والت ــة مل ــارة املحطــة الثالث الزي
بدأهــا برتكيــا والجزائــر، ثــم إيــران والكويــت واختتمهــا بقطــر. 

أهداف إيرانية
ــه،  ــذي جــرت في ــت ال ــا مــن التوقي ــارة أهميته تكتســب الزي
ــى كال  ــة ع ــوط األمريكي ــد الضغ ــل تصاع ــت يف ظ ــث أت حي
الدولتــن، وتتمثــل األهــداف التــي ميكــن إليــران تحقيقهــا جراء 

تلــك الزيــارة يف التــايل: 

1- مواجهــة الضغــوط الغربيــة: تســعى طهــران وكــراكاس 
إىل تعزيــز التعــاون بينهــا يف مواجهــة الضغــوط والعقوبــات 
املفروضــة عليهــا مــن جانــب الغــرب. وأشــار الرئيــس اإليــراين 
ــاركان يف  ــن يتش ــي إىل أن البلدي ــره الفنزوي ــه نظ ــالل لقائ خ
تعرضهــا للعقوبــات االقتصاديــة. ولذلــك وقــع الجانبــان 
“وثيقــة للتعــاون االســرتاتيجي الشــامل” ملــدة 20 عامــاً، والتــي 
تركــز عــى التعــاون بينهــا يف العديــد مــن املناحــي االقتصادية 

ــة.  والسياســية والدفاعي

ــع  ــاق م ــذا االتف ــى ه ــا ع ــن توقيعه ــران م ــعى إي وتس
الجانــب الفنزويــي إىل إيصــال رســائل لواشــنطن والغــرب، أنها 
غــر عابئــة باملفاوضــات املتعــرة يف فيينــا، خاصــة بعــد إصــدار 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــراراً بإدانــة انتهــاكات إيــران 
النوويــة. كــا يتاهــى توقيــع االتفــاق مــع النهــج الــذي تتبعه 
إيــران يف تأكيــد عالقاتهــا مــع الــدول الصديقــة والحليفــة لهــا، 
حيــث وقعــت اتفــاق تعــاون اســرتاتيجي مــع الصــن ملــدة 25 
عامــاً، وتتطلــع إىل توقيــع اتفــاق مشــابه مــع كل مــن روســيا 
وتركانســتان ملــدة 20 عامــاً، وغرهــا مــن االتفاقــات الثنائيــة 

مــع الهنــد وطاجيســكيتان وُعــان وقطــر وغرهــم.

2- تعزيــز التعــاون النفطــي: ميثــل ملــف النفــط أحــد مجاالت 
التعــاون األبــرز بــن إيــران وفنزويــال. وضاعــف مــن أهمية هذا 
امللــف الظــروف الخاصــة مبحاولــة حظــر اإلمــدادات الروســية 
ــتغالل  ــران الس ــعى إي ــة، وتس ــرب األوكراني ــة الح ــى خلفي ع
الحــرب يف تعظيــم فــرص تصديرهــا للنفــط إىل األســواق 

الدوليــة.
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أجــرى الرئيــس الفنزويلــي، نيكــوالس مــادورو، زيــارة إلــى العاصمــة اإليرانيــة، طهــران، فــي 10 يونيــو، علــى 
رأس وفــد اقتصــادي وسياســي رفيــع المســتوى، وجــرى اســتقباله مــن جانــب نظيــره اإليرانــي، إبراهيــم 

رئيســي، فــي قصــر ســعد آبــاد بطهــران، كمــا التقــى المرشــد األعلــى فــي إيــران، علــي خامنئــي.

ــارة الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو إلــى إيــران، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1573، 16 يونيــو  تعــاون اســتراتيجي: أهــداف زي
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــال،  ــة إىل فنزوي ــر املنتجــات النفطي ــران بتصدي ــوم طه وتق
ــة إىل املكثفــات الالزمــة  ــايئ، باإلضاف ــود النه الســيا مــن الوق
املعــدات  وكذلــك  الثقيــل،  الفنزويــي  النفــط  لتخفيــف 
الهندســية وقطــع الغيــار املســتغلة يف ذلــك مــا يعانيــه القطــاع 
النفطــي يف فنزويــال مــن مشــكالت عــّدة، عــى أثــر العقوبــات 

ــه. ــة املفروضــة علي األمريكي

وأجــرى وزيــر النفــط اإليــراين، جــواد أوجــي، زيــارة أواخــر 
التقــى خاللهــا مــادورو وكبــار  أبريــل 2022 إىل كاراكاس، 
املســؤولن الفنزويليــن، لبحث التعــاون يف مجال النفــط والغاز 
ــي متخــض  ــارة الت ــن، وهــي الزي ــن البلدي ــات ب والبرتوكياوي
عنهــا توقيــع اتفــاق بــن الجانبــن يقــي بإصــالح مصفــاة نفط 
بقيمــة حــوايل 110 ماليــن يــورو تبلــغ ســعتها التخزينيــة 146 
ألــف برميــل يوميــاً، فضــالً عــن بحــث رشكات حكوميــة إيرانية 
تجديــد مصفــاة باراجوانــا، وهــي أكــر مصفــاة تكريــر نفــط يف 

فنزويــال، تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيــة 955 ألــف برميــل يوميــاً.

كــا شــهد رئيــي ومــادورو مراســم إبحــار ثــاين ناقلــة نفط 
إيرنيــة الصنــع مــن طــراز “أفراماكــس” إىل فنزويــال بنــاء عــى 
اتفــاق مــع رشكــة “صــدارة” اإليرانيــة، وهــي الركــة الخاضعــة 
لعقوبــات أمريكيــة بســبب صالتهــا بالحــرس الثــوري اإليــراين. 
ويــزداد اهتــام إيــران بتعزيــز التعــاون النفطــي مــع فنزويــال 
ــة  ــة اإليراني ــه الصــادرات النفطي ــذي شــهدت في يف الوقــت ال
إىل كبــار الزبائــن اآلســيوين انخفاضــاً ملحوظــاً، وعــى رأســهم 
الصــن، خاصــة بعــد توســع روســيا يف تصديــر النفــط إىل تلــك 

األســواق، لتحــل محــل النفــط اإليــراين.

3- محاولــة تحييــد العقوبــات األمريكيــة: ترى إيــران وفنزويال 
ــة  ــات األمريكي ــأة العقوب ــن وط ــف م ــد يخف ــا ق أن تعاونه
املفروضــة عليهــا. وأشــار رئيــي خــالل لقائــه وزيــر الخارجية 
الفنزويــي، يف أكتوبــر 2021، إىل أولويــة طهــران يف توطيــد 
ــي  ــك الت ــيا تل ــة، الس ــدول النامي ــع ال ــاون م ــات التع عالق

وصفهــا بـ”املناهضــة لألمرياليــة الغربيــة”.

وإىل جانــب توقيــع اتفــاق التعــاون االســرتاتيجي ملــدة 
20 عامــاً، شــهدت الزيــارة توقيــع عــدد مــن وثائــق التعــاون 
يف مجــاالت مختلفــة تشــمل التبــادل التجــاري والســياحة 
ــم االتفــاق عــى تســير  والزراعــة والثقافــة وغرهــا، حيــث ت
ــتبدأ يف 18  ــران وكاراكاس س ــن طه ــبوعية ب ــران أس ــة ط رحل
يوليــو 2022، وذلــك لتنشــيط حركــة التجــارة والســياحة بــن 

ــن. البلدي

وأشــارت بعــض التقاريــر إىل أن كاراكاس قــد دفعــت مقابل 
شــحنات الوقــود التــي يتــم إرســالها واملعــدات الهندســية 

كميــات مــن الذهــب تقــارب الـــ500 مليــون دوالر.

ــن  ــر م ــض التقاري ــه بع ــارت إلي ــا أش ــب م ــذا إىل جان ه

احتاليــة وجــود تعــاون بــن إيــران وفنزويــال يف املجــال 
ــران كاراكاس  ــد طه ــارة إىل تزوي ــت اإلش ــث مت ــي، حي الدفاع
بشــحنة مــن الصواريــخ والقنابــل واملدافــع والــرادارات، يف 
ــك  ــإن ذل ــم، ف ــك املزاع ــة تل ــال صح ــايض، ويف ح ــر امل أكتوب
ــكري  ــا العس ــز نفوذه ــران لتعزي ــاوالت إي ــت مح ــدرج تح ين
ــوذ  ــق نف ــن مناط ــدد م ــة التم ــة، ومحاول ــكا الجنوبي يف أمري

الواليــات املتحــدة.

عقبات أمام التعاون
ــا  ــي أجراه ــارة الت ــراين بالزي ــاء اإلي ــن االحتف ــم م ــى الرغ ع
ــام التعــاون  ــات تقــف أم ــإن مثــة عقب ــران، ف ــادورو إىل طه م
ــايل: ــه عــى النحــو الت ــا ميكــن تفصيل ــن، وهــو م ــن الجانب ب

1- اســتمرار العقوبــات الغربيــة: تســتمر واشــنطن يف التصعيد 
ــة، يف 17  ــة األمريكي ــت وزارة الخزان ــث أعلن ــران، حي ــد إي ض
يونيــو، توقيــع عقوبــات عــى شــبكة مــن الــركات اإليرانيــة 
ــط  ــر النف ــال تصدي ــل يف مج ــي تعم ــا، والت ــن معه واملتعامل
والبرتوكياويــات، وتزامنــت تلــك العقوبــات مــع تــوارد األنبــاء 
ــران،  ــات عــى إي ــف العقوب ــة تكثي عــن عــزم اإلدارة األمريكي
ــا  ــث عــن تبنيه ــي يجــرى الحدي كجــزء مــن الخطــة “ب” الت
يف ظــل تضــاؤل فــرص نجــاح مســار فيينــا للمفاوضــات، وهــو 
األمــر الــذي يحــد مــن التعــاون بــن إيــران وفنزويــال، خاصــة 
إذا مــا اســتمرت إرسائيــل يف توجيــه رضبــات مؤثــرة ملؤسســات 

الصناعــات العســكرية اإليرانيــة. 

2- التقــارب األمريــي – الفنزويــي املُحتمــل: يُشــكل احتــال 
التقــارب بــن واشــنطن وكاراكاس تهديــداً للتعــاون بــن إيــران 
وفنزويــال، إذ عقــد اجتــاع بــن مــادورو ومســؤولن أمريكيــن 
يف العاصمــة الفنزويليــة يف مــارس 2022، وجــرى الحديــث 
حــول احتاليــة رفــع عقوبــات مفروضــة عــى إمــدادات النفط 
ــة لتعويــض النقــص الــذي تســبب فيــه  الفنزويليــة، يف محاول

الحظــر املفــروض عــى روســيا.

ــْن مــن املواطنــن األمريكيــن  وأطلقــت كاراكاس رساح اثن
فيــا بعــد، كــا منحــت واشــنطن اســتثناًء محــدوداً ملجموعــة 
شــيفرون النفطيــة األمريكيــة بشــأن نشــاطاتها املُســتقبلية يف 
فنزويــال، يف مســعى مــن جانبهــا لتشــجيع معــاودة الحــوار بن 
الرئيــس نيكــوالس مــادورو وزعيــم املعارضــة خــوان جوايديــو.

ويف حــال جــرى عقــد اتفــاق بشــأن ضــخ النفــط الفنزويــي 
ــن  ــيايس ب ــوار الس ــتئناف الح ــع اس ــوازي م ــواق بالت يف األس
مــادورو وجوايــدو، فــإن ذلــك ســوف يعــزز مــن فــرص التقارب 
بــن واشــنطن وكاركاس، وهــو مــا يُعــد خصــاً للتعــاون بــن 
األخــرة وطهــران، وإن كان مــن الواضــح أن هنــاك عقبــات غــر 

هينــة تقــف يف طريــق عقــد مثــل هــذه الصفقــة. 

ــن  ــب م ــل أبي ــف ت ــادة: تكث ــة املض ــركات اإلرسائيلي 3- التح
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أهداف زيارة الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إلى إيران

تصعيدهــا تجــاه إيــران، مــن خــالل اســتهدافها محــاوالت 
ــن  ــب ش ــوريا، بجان ــكري يف س ــا العس ــز نفوذه ــران تعزي طه
العمليــات التخريبيــة املتكــررة يف الداخــل اإليرانيــة إلضعــاف 
القــدرات اإليرانيــة يف توجيــه التهديــدات لهــا، ويجــري ذلــك 

ــي. بضــوء أخــر أمري

وتتحســب إرسائيــل للتحــركات اإليرانية يف أمريــكا الالتينية، 
يف ضــوء الخشــية مــن أن تقــوم طهــران باســتهداف إرسائيليــن 
موجوديــن بالقــارة، وقــد اتهمــت تــل أبيــب رشكتــي الطــران 
ــورط يف  ــر قشــم”، بالت ــارس إي ــر” و”ف ــان إي ــْن “ماه اإليرانيت
نقــل األســلحة واألشــخاص واملعــدات لصالــح “فيلــق القــدس” 

التابــع للحــرس الثــوري اإليــراين إىل دول أمريــكا الجنوبيــة.

ــة  ــرة مملوك ــن لطائ ــاز األرجنت ــل باحتج ــادت إرسائي وأش
لركــة “ماهــان إيــر” يف يونيــو 2022، ومؤجــرة لركــة الطران 
الفنزويليــة “كونفياســا”، والخاضعتــن لعقوبــات أمريكيــة، 
ــم  ــتباه بانتائه ــم االش ــا بته ــى متنه ــن ع ــال 5 إيراني واعتق

ــق القــدس. لفيل

وتخــى إرسائيــل مــن قيــام إيــران باســتهداف رعاياهــا يف 
دول أمريــكا الالتينيــة عــى غــرار حــادث تفجر املركــز اليهودي 
يف بوينــس آيــرس والــذي خلــف 85 قتيــالً ومئــات املصابــن يف 
1994، خاصــة مطالبــة تــل أبيــب جميــع اإلرسائيليــن املقيمــن 
يف تركيــا ملغادرتهــا فــوراً يف يونيــو الجــاري، يف أعقــاب حديــث 
عــن محاولــة إيرانيــة الختطــاف بعضهــم، أو تنفيــذ عمليــات 

إرهابيــة ضدهــم. 

ويف األخــر ميكــن القــول إن إيــران ســوف تَعمــد إىل توطيــد 
ــه مــن ضغــوط  عالقاتهــا مــع فنزويــال، يف ظــل مــا تتعــرض ل
ــد  ــب التصعي ــرب، إىل جان ــنطن والغ ــل واش ــن قب ــدة م متزاي
اإلرسائيــي ضدهــا، ســواء أكان ذلــك يف داخــل إيــران أو يف 
خارجهــا، إال أن التعــاون اإليــراين – الفنزويــي يواجــه بتحديات 
ــن، فضــالً  ــات املفروضــة عــى الجانب أبرزهــا اســتمرار العقوب
عــن إمكانيــة توقيــع أحدهــا اتفاقــاً مــع وواشــنطن لتســوية 
ــذا  ــن ه ــة م ــف بالتبعي ــد يضع ــا ق ــة، م ــا البيني خالفاته
التعــاون، وإن كان فرصــت مثــل هــذا االتفــاق التــزال صعبــة 

ــن.  بالنســبة للدولت
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