تقديرات المستقبل Future Briefs

تعاون اسرتاتيجي:
أهداف زيارة الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إىل إيران
العدد  16 ،1573يونيو 2022

أجــرى الرئيــس الفنزويلــي ،نيكــوالس مــادورو ،زيــارة إلــى العاصمــة اإليرانيــة ،طهــران ،فــي  10يونيــو ،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.

وت ُعــد هــذه الزيــارة هــي الثانيــة ملــادورو إىل إيــران بعــد
زيارتــه األوىل ،والتــي كانــت يف نوفمــر  ،2015كــا إنهــا الزيــارة
األوىل لــه إىل طه ـران منــذ تــويل رئيــي الحكــم .ومتثــل تلــك
الزيــارة املحطــة الثالثــة ملــادورو إىل الــرق األوســط ،والتــي
بدأهــا برتكيــا والجزائــر ،ثــم إيـران والكويــت واختتمهــا بقطــر.

أهداف إيرانية
تكتســب الزيــارة أهميتهــا مــن التوقيــت الــذي جــرت فيــه،
حيــث أتــت يف ظــل تصاعــد الضغــوط األمريكيــة عــى كال
الدولتــن ،وتتمثــل األهــداف التــي ميكــن إليـران تحقيقهــا جراء
تلــك الزيــارة يف التــايل:
 -1مواجهــة الضغــوط الغربيــة :تســعى طهــران وكــراكاس
إىل تعزيــز التعــاون بينهــا يف مواجهــة الضغــوط والعقوبــات
املفروضــة عليهــا مــن جانــب الغــرب .وأشــار الرئيــس اإليـراين
خــال لقائــه نظــره الفنزويــي إىل أن البلديــن يتشــاركان يف
تعرضهــا للعقوبــات االقتصاديــة .ولذلــك وقــع الجانبــان
“وثيقــة للتعــاون االسـراتيجي الشــامل” ملــدة  20عامـاً ،والتــي
تركــز عــى التعــاون بينهــا يف العديــد مــن املناحــي االقتصادية

والسياســية والدفاعيــة.
وتســعى إيــران مــن توقيعهــا عــى هــذا االتفــاق مــع
الجانــب الفنزويــي إىل إيصــال رســائل لواشــنطن والغــرب ،أنها
غــر عابئــة باملفاوضــات املتعــرة يف فيينــا ،خاصــة بعــد إصــدار
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قـرارا ً بإدانــة انتهــاكات إيـران
النوويــة .كــا يتامهــى توقيــع االتفــاق مــع النهــج الــذي تتبعه
إيـران يف تأكيــد عالقاتهــا مــع الــدول الصديقــة والحليفــة لهــا،
حيــث وقعــت اتفــاق تعــاون اسـراتيجي مــع الصــن ملــدة 25
عام ـاً ،وتتطلــع إىل توقيــع اتفــاق مشــابه مــع كل مــن روســيا
وتركامنســتان ملــدة  20عامـاً ،وغريهــا مــن االتفاقــات الثنائيــة
مــع الهنــد وطاجيســكيتان و ُعــان وقطــر وغريهــم.
 -2تعزيــز التعــاون النفطــي :ميثــل ملــف النفــط أحــد مجاالت
التعــاون األبــرز بــن إيـران وفنزويــا .وضاعــف مــن أهمية هذا
امللــف الظــروف الخاصــة مبحاولــة حظــر اإلمــدادات الروســية
عــى خلفيــة الحــرب األوكرانيــة ،وتســعى إيــران الســتغالل
الحــرب يف تعظيــم فــرص تصديرهــا للنفــط إىل األســواق
الدوليــة.

تعــاون اســتراتيجي :أهــداف زيــارة الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو إلــى إيــران ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  16 ،1573يونيــو
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وتقــوم طه ـران بتصديــر املنتجــات النفطيــة إىل فنزويــا،
الســيام مــن الوقــود النهــايئ ،باإلضافــة إىل املكثفــات الالزمــة
لتخفيــف النفــط الفنزويــي الثقيــل ،وكذلــك املعــدات
الهندســية وقطــع الغيــار املســتغلة يف ذلــك مــا يعانيــه القطــاع
النفطــي يف فنزويــا مــن مشــكالت عـ ّدة ،عــى أثــر العقوبــات
األمريكيــة املفروضــة عليــه.
وأجــرى وزيــر النفــط اإليـراين ،جــواد أوجــي ،زيــارة أواخــر
أبريــل  2022إىل كاراكاس ،التقــى خاللهــا مــادورو وكبــار
املســؤولني الفنزويليــن ،لبحث التعــاون يف مجال النفــط والغاز
والبرتوكيامويــات بــن البلديــن ،وهــي الزيــارة التــي متخــض
عنهــا توقيــع اتفــاق بــن الجانبــن يقــي بإصــاح مصفــاة نفط
بقيمــة حــوايل  110ماليــن يــورو تبلــغ ســعتها التخزينيــة 146
ألــف برميــل يوميـاً ،فضـاً عــن بحــث رشكات حكوميــة إيرانية
تجديــد مصفــاة باراجوانــا ،وهــي أكــر مصفــاة تكريــر نفــط يف
فنزويــا ،تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيــة  955ألــف برميــل يوميـاً.
كــا شــهد رئيــي ومــادورو مراســم إبحــار ثــاين ناقلــة نفط
إيرنيــة الصنــع مــن طـراز “أفراماكــس” إىل فنزويــا بنــاء عــى
اتفــاق مــع رشكــة “صــدارة” اإليرانيــة ،وهــي الرشكــة الخاضعــة
لعقوبــات أمريكيــة بســبب صالتهــا بالحــرس الثــوري اإليـراين.
ويــزداد اهتــام إيـران بتعزيــز التعــاون النفطــي مــع فنزويــا
يف الوقــت الــذي شــهدت فيــه الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة
إىل كبــار الزبائــن اآلســيويني انخفاضـاً ملحوظـاً ،وعــى رأســهم
الصــن ،خاصــة بعــد توســع روســيا يف تصديــر النفــط إىل تلــك
األســواق ،لتحــل محــل النفــط اإليـراين.
 -3محاولــة تحييــد العقوبــات األمريكيــة :ترى إيـران وفنزويال
أن تعاونهــا قــد يخفــف مــن وطــأة العقوبــات األمريكيــة
املفروضــة عليهــا .وأشــار رئيــي خــال لقائــه وزيــر الخارجية
الفنزويــي ،يف أكتوبــر  ،2021إىل أولويــة طهــران يف توطيــد
عالقــات التعــاون مــع الــدول الناميــة ،الســيام تلــك التــي
وصفهــا بـ”املناهضــة لألمربياليــة الغربيــة”.
وإىل جانــب توقيــع اتفــاق التعــاون االســراتيجي ملــدة
 20عام ـاً ،شــهدت الزيــارة توقيــع عــدد مــن وثائــق التعــاون
يف مجــاالت مختلفــة تشــمل التبــادل التجــاري والســياحة
والزراعــة والثقافــة وغريهــا ،حيــث تــم االتفــاق عــى تســيري
رحلــة طــران أســبوعية بــن طهــران وكاراكاس ســتبدأ يف 18
يوليــو  ،2022وذلــك لتنشــيط حركــة التجــارة والســياحة بــن
البلديــن.
وأشــارت بعــض التقاريــر إىل أن كاراكاس قــد دفعــت مقابل
شــحنات الوقــود التــي يتــم إرســالها واملعــدات الهندســية
كميــات مــن الذهــب تقــارب الـــ 500مليــون دوالر.
هــذا إىل جانــب مــا أشــارت إليــه بعــض التقاريــر مــن
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احتامليــة وجــود تعــاون بــن إيــران وفنزويــا يف املجــال
الدفاعــي ،حيــث متــت اإلشــارة إىل تزويــد طهــران كاراكاس
بشــحنة مــن الصواريــخ والقنابــل واملدافــع والــرادارات ،يف
أكتوبــر املــايض ،ويف حــال صحــة تلــك املزاعــم ،فــإن ذلــك
ينــدرج تحــت محــاوالت إيــران لتعزيــز نفوذهــا العســكري
يف أمريــكا الجنوبيــة ،ومحاولــة التمــدد مــن مناطــق نفــوذ
الواليــات املتحــدة.

عقبات أمام التعاون
عــى الرغــم مــن االحتفــاء اإليــراين بالزيــارة التــي أجراهــا
مــادورو إىل طه ـران ،فــإن مثــة عقبــات تقــف أمــام التعــاون
بــن الجانبــن ،وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1اســتمرار العقوبــات الغربيــة :تســتمر واشــنطن يف التصعيد
ضــد إيــران ،حيــث أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة ،يف 17
يونيــو ،توقيــع عقوبــات عــى شــبكة مــن الــركات اإليرانيــة
واملتعاملــن معهــا ،والتــي تعمــل يف مجــال تصديــر النفــط
والبرتوكيامويــات ،وتزامنــت تلــك العقوبــات مــع تــوارد األنبــاء
عــن عــزم اإلدارة األمريكيــة تكثيــف العقوبــات عــى إي ـران،
كجــزء مــن الخطــة “ب” التــي يجــرى الحديــث عــن تبنيهــا
يف ظــل تضــاؤل فــرص نجــاح مســار فيينــا للمفاوضــات ،وهــو
األمــر الــذي يحــد مــن التعــاون بــن إي ـران وفنزويــا ،خاصــة
إذا مــا اســتمرت إرسائيــل يف توجيــه رضبــات مؤثــرة ملؤسســات
الصناعــات العســكرية اإليرانيــة.
 -2التقــارب األمريــي – الفنزويــي املُحتمــل :يُشــكل احتــال
التقــارب بــن واشــنطن وكاراكاس تهديــدا ً للتعــاون بــن إيـران
وفنزويــا ،إذ عقــد اجتــاع بــن مــادورو ومســؤولني أمريكيــن
يف العاصمــة الفنزويليــة يف مــارس  ،2022وجــرى الحديــث
حــول احتامليــة رفــع عقوبــات مفروضــة عــى إمــدادات النفط
الفنزويليــة ،يف محاولــة لتعويــض النقــص الــذي تســبب فيــه
الحظــر املفــروض عــى روســيا.
وأطلقــت كاراكاس رساح اثنـ ْـن مــن املواطنــن األمريكيــن
فيــا بعــد ،كــا منحــت واشــنطن اســتثنا ًء محــدودا ً ملجموعــة
شــيفرون النفطيــة األمريكيــة بشــأن نشــاطاتها امل ُســتقبلية يف
فنزويــا ،يف مســعى مــن جانبهــا لتشــجيع معــاودة الحــوار بني
الرئيــس نيكــوالس مــادورو وزعيــم املعارضــة خــوان جوايديــو.
ويف حــال جــرى عقــد اتفــاق بشــأن ضــخ النفــط الفنزويــي
يف األســواق بالتــوازي مــع اســتئناف الحــوار الســيايس بــن
مــادورو وجوايــدو ،فــإن ذلــك ســوف يعــزز مــن فــرص التقارب
بــن واشــنطن وكاركاس ،وهــو مــا يُعــد خص ـاً للتعــاون بــن
األخــرة وطهـران ،وإن كان مــن الواضــح أن هنــاك عقبــات غــر
هينــة تقــف يف طريــق عقــد مثــل هــذه الصفقــة.
 -3التحــركات اإلرسائيليــة املضــادة :تكثــف تــل أبيــب مــن
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تصعيدهــا تجــاه إيــران ،مــن خــال اســتهدافها محــاوالت
طهــران تعزيــز نفوذهــا العســكري يف ســوريا ،بجانــب شــن
العمليــات التخريبيــة املتكــررة يف الداخــل اإليرانيــة إلضعــاف
القــدرات اإليرانيــة يف توجيــه التهديــدات لهــا ،ويجــري ذلــك
بضــوء أخــر أمريــي.
وتتحســب إرسائيــل للتحــركات اإليرانية يف أمريــكا الالتينية،
يف ضــوء الخشــية مــن أن تقــوم طهـران باســتهداف إرسائيليــن
موجوديــن بالقــارة ،وقــد اتهمــت تــل أبيــب رشكتــي الط ـران
اإليرانيتـ ْـن “ماهــان إيــر” و”فــارس إيــر قشــم” ،بالتــورط يف
نقــل األســلحة واألشــخاص واملعــدات لصالــح “فيلــق القــدس”
التابــع للحــرس الثــوري اإليـراين إىل دول أمريــكا الجنوبيــة.
وأشــادت إرسائيــل باحتجــاز األرجنتــن لطائــرة مملوكــة
لرشكــة “ماهــان إيــر” يف يونيــو  ،2022ومؤجــرة لرشكــة الطريان
الفنزويليــة “كونفياســا” ،والخاضعتــن لعقوبــات أمريكيــة،
واعتقــال  5إيرانيــن عــى متنهــا بتهــم االشــتباه بانتامئهــم
لفيلــق القــدس.

وتخــى إرسائيــل مــن قيــام إيـران باســتهداف رعاياهــا يف
دول أمريــكا الالتينيــة عــى غـرار حــادث تفجري املركــز اليهودي
يف بوينــس آيــرس والــذي خلــف  85قتيـاً ومئــات املصابــن يف
 ،1994خاصــة مطالبــة تــل أبيــب جميــع اإلرسائيليــن املقيمــن
يف تركيــا ملغادرتهــا فــورا ً يف يونيــو الجــاري ،يف أعقــاب حديــث
عــن محاولــة إيرانيــة الختطــاف بعضهــم ،أو تنفيــذ عمليــات
إرهابيــة ضدهــم.
ويف األخــر ميكــن القــول إن إيـران ســوف تَعمــد إىل توطيــد
عالقاتهــا مــع فنزويــا ،يف ظــل مــا تتعــرض لــه مــن ضغــوط
متزايــدة مــن قبــل واشــنطن والغــرب ،إىل جانــب التصعيــد
اإلرسائيــي ضدهــا ،ســواء أكان ذلــك يف داخــل إيــران أو يف
خارجهــا ،إال أن التعــاون اإليـراين – الفنزويــي يواجــه بتحديات
أبرزهــا اســتمرار العقوبــات املفروضــة عــى الجانبــن ،فض ـاً
عــن إمكانيــة توقيــع أحدهــا اتفاقـاً مــع وواشــنطن لتســوية
خالفاتهــا البينيــة ،مــا قــد يضعــف بالتبعيــة مــن هــذا
التعــاون ،وإن كان فرصــت مثــل هــذا االتفــاق الت ـزال صعبــة
بالنســبة للدولتــن.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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