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مقدمة
يع ّد االتفاق النووي اإليراين الذي جرى توقيعه يف متوز /يوليو املايض
مهم يف إطار العالقات الدولية يف منطقة الرشق األوسط
حدث ًا ً
وستكون له انعكاسات عديدة؛ إذ يُنظر إىل هذا االتفاق عىل أنه
يفتح بواب ًة متعدد َة االحتامالت يف إطار عالقة إيران مع الغرب بصفة
عامة ،ويف إطار عالقاتها مع الواليات املتحدة بصفة خاصة .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن ملثل هذه االحتامالت عد ًدا من األسس واملسوغات أهمها
أ ّن االتفاق مل يرفع العقوبات االقتصادية التي عانتها إيران عىل مدى
أكرث من عرش سنوات فحسب ،بل ّأسس أيضً ا لعملية تطبيعٍ للعالقات
بني إيران والدول الغربية ،ومن ث ّم ،فإ ّن النجاح يف توقيع االتفاق بحد
ذاته يضع ح ًدا لعالقة العداء والريبة وعدم الثقة بني إيران والواليات
املتحدة ،والتي امتدت ألكرث من ثالثة عقود.
دليل
سيكون توقيع االتفاق مبنزلة نجا ٍح للدبلوماسية ،كام أنّه يع ّد ً
عىل إمكانية تحقيق تفاهامت ثنائية أو تفاهامت عىل قضايا إقليمية.
كام يكرس هذا االتفاق خطابًا إيران ًيا رسم ًيا معا ٍد للواليات املتحدة،
ويربهن عىل أ ّن إيران تتمتع بسياسة خارجية براغامتية عالية تؤدي
إىل تقديم تنازالت كربى يف سياق تحقيق مصالحها .وهو األمر الذي
مل يكن جدي ًدا يف سياق سياسات إيران يف املنطقة بصفة عامة أو
يف إطار الوصول إىل تفاهامت غري مكتوبة ،وأحيانًا التعاون مع
الواليات املتحدة يف بعض الجوانب يف قضايا مهمة مثل أفغانستان
مهم وجدي ًدا يف
والعراق .إال أ ّن االتفاق بح ّد ذاته ميثل تطو ًرا ً
أساسا إلمكانية تح ّو ٍل جوهري يف طبيعة
عالقة البلدين؛ إذ إنه ميثل ً
محل تلك التي كانت سائدة منذ
تحل ّ
العالقات اإليرانية  -األمريكية ّ
الثورة اإلسالمية اإليرانية وأزمة رهائن السفارة األمريكية يف طهران
عام  .1979إ ّن توقيع االتفاق النووي يعكس أيضً ا إرصار إدارة باراك
أوباما عىل القطيعة مع مبادئ سلفه جورج بوش االبن القامئة عىل
املواجهة والتدخل املبارش واستخدام اآللة العسكرية األمريكية بإفراط.
رصت من خالل الجهد الذي وضعته
ومن الواضح أ ّن إدارة أوباما أ ّ
التوصل إىل االتفاق النووي وتوقيعه عىل أن يكون إنجازها
يف إطار ّ
يف الرشق األوسط يف امللف اإليراين عىل حساب ملفات أخرى متثل
بؤ ًرا ساخنة ومهمة مثل القضية الفلسطينية أو األزمة السوريّة .ومن
الواضح أ ّن اهتامم الواليات املتحدة بهذا امللف أثار صدم ًة لدى
رش
رش أو غري مبا ٍ
عبوا بشكلٍ مبا ٍ
حلفائها من الدول العربية الذين ّ
عن أ ّن الواليات املتحدة أنجزت هذا االتفاق يف ظل أزمات مشتعلة يف
املنطقة العربية ،والتي تقوم إيران فيها بدو ٍر تدخيل عسكري مبارش؛
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األمر الذي يشجع بالرضورة إيران عىل االستمرار بهذه السياسات.
ومام ال شك فيه أ ّن الرأي العام العريب استقبل هذا االتفاق أيضً ا وهو
يتابع انغامس إيران يف الشؤون الداخلية لعدة بلدان عربية وتح ّولها
إىل املقرر األسايس يف مصريها ،ويف مصري بقاء أنظمة سياسية فيها أو
تغيت يف أعقاب
تغيريها .إ ّن نظرة املواطنني العرب تجاه إيران قد ّ
ثورات الربيع العريب من نظر ٍة قامئ ٍة عىل التفاعل مع خطاب سيايس
ودعم إيراين مساند للفلسطينيني إىل النظر إىل ايران بوصفها دول ًة
ت ّدخلي ًة تدفع بثقلها العسكري واملايل والسيايس يف دعم نظام بشار
األسد يف سورية وحكومة نوري املاليك يف العراق والحوثيني يف اليمن.
ويف إطار أهمية إيران يف املنطقة العربية وأهمية اتفاقها النووي
وما احتله من ٍ
نقاش عامٍ فيها حول دوافعه وتداعياته وتأثرياته
خاصا يتضمن
قسم ً
املستقبلية ،فقد خصص املؤرش العر ّيب لعام ً 2015
أسئل ًة ميكن من خاللها التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام العر ّيب نحو
هذا االتفاق .وجدير بالذكر أ ّن املؤرش العريب منذ إطالقه عام 2011
عكف  -يف األقسام املخصصة للتعرف عىل آراء املواطنني نحو القضايا
اإلقليمية  -عىل سؤال املستجيبني حول مدى موافقتهم أو معارضتهم
النتشار السالح النووي يف منطقة الرشق األوسط.
وتتضمن هذه الورقة نتائج استطالع املؤرش العريب لعام  2015حول
مجموعة من املؤرشات التي تهدف إىل التع ّرف عىل آراء املواطنني
نحو االتفاق النووي اإليراين .لقد طُرح عىل املستجيبني مجموعة من
األسئلة التي تقيس مدى معرفتهم باالتفاق النووي ،ومدى تأييدهم
له ،وما هي دوافع هذا االتفاق من وجهة نظرهم؟ وما انعكاساته
عىل املنطقة العربية؟ إ ّن النتائج املعروضة يف هذه الورقة هي نتائج
الستطالع الرأي العام الذي نُفِّذ يف عرشة بلدان عربية وهي العراق،
والكويت ،واألردن ،وفلسطني ،ولبنان ،ومرص ،والسودان ،وتونس،
والجزائر ،وموريتانيا .وبلغ حجم العينة  15611مستجي ًبا ،وبهامش
خطأ .±%2

مدى تأيّيد المواطنين العرب
لالتّفاق النّ
ووي
ّ
قُبيل تناول مستويات التأييد واملعارضة لالتفاق؛ فإنّه من امل ُهم قياس
املؤش العر ّيب
ووي؛ إذ أظهرت نتائج ّ
مدى معرفة املواطنني باالتّفاق ال ّن ّ
أ ّن أغلب ّية مواطني املنطقة العرب ّية لديها اطّالع أو عرفت أو َسمعت
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النووي؛ فقد أفاد  %52من املستجيبني
 بشكلٍ أو آخر  -باالتّفاقّ
مبعرفتهم بهذا االتّفاق ،مقابل  %47قالوا إنّهم مل يطّلعوا عليه.
وتتباين مدى معرفة املواطنني يف املنطقة العربية من ٍ
بلد إىل آخر؛
إذ وصلت نسبة الّذين أفادوا أنّهم عىل معرفة باالتفاق إىل  %80يف
لبنان ،و %67يف العراق ،و %62يف الكويت ،ونحو نصف املستجيبني
كل من :األردن وفلسطني .ومقابل هذه النسب ،كانت املعرفة
يف ٍّ
كل من :مرص  ،%26فالجزائر  ،%34وتونس
ووي متدنّية يف ٍّ
باالت ّفاق ال ّن ّ
يل  -أ ّن االهتامم باالت ّفاق
 .%37وتُظهر هذه التّباينات  -بشكلٍ ج ٍّ
املشق
النووي يرتكّز يف الشطر
اآلسيوي من املنطقة العربيّة؛ أي يف ّ
ّ
العريب والخليج.
يف إطار التع ُّرف عىل آراء املواطنني يف املنطقة العربيّة تجاه االت ّفاق
ووي اإليرا ّين ،فقد ُسئل املستجيبون إن كانوا يؤيّدون االت ّفاق
ال ّن ّ
رص حول
النووي مع إيـران أو يعارضونه بعد تقديم رش ٍح مخت ٍ
ّ
االت ّفاق يكثف نقاطه األساسيّة( :الح ّد األعىل لتخصيب اليورانيوم،
وفتح املنشآت ال ّنوويّة اإليران ّية لرقاب ٍة دول ّي ٍة دوريّ ٍة مفاجئة ،ورفع
املؤش العر ّيب
العقوبات االقتصاديّة عن إيران ،وغريها) .وقد انتهج ّ
هذا األسلوب من أجل إتاحة الفرصة للمستجيبني الّذين مل يطّلعوا
عىل االتّفاق إلبداء آرائهم حول تأيّيد االتّفاق أو معارضته من ناحية،
ٍ
معلومات أساس ّي ٍة عن االتفاق تُتيح للمواطنني
إضاف ًة إىل تقديم
أ ْن يشكّلوا مواقفهم من االتّفاق بنا ًء عىل معرفة بأهم بنوده؛ أي
استخدام أسلوب َس ْب اآلراء بنا ًء عىل معرفة مسبقة باملوضوع.
أي العا ّم العر ّيب منقس ٌم نحو تأيّيد االت ّفاق
وتشري النتائج إىل أ ّن ال ّر ّ
عب  %42من املستجيبني عن تأيّيدهم لالتّفاق ،مقابل %33
ّ
النووي؛ إذ ّ
عبوا عن معارضتهم له .وعىل ال ّرغم من أ ّن نسبة املؤيّدين لالتّفاق
ّ
هي أعىل بتسع ٍ
غي
نقاط مئويّ ٍة من نسبة املعارضني ،فإ ّن هذا ال يُ ّ
يل  -من كتلتني
من أ ّن ال ّر ّ
أي العا ّم منقسم .ويظهر هذا  -بشكلٍ ج ٍّ
أي العا ّم العر ّيب متمرستني تجاه هذا املوضوع؛
شبه متساويتني من ال ّر ّ
النووي ،مقابل %17
عب  %19عن أنّهم يؤيّدون بش ّد ٍة االت ّفاق
ّ
فقد ّ
عارضوا هذا االت ّفاق بش ّدة .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن  %26أفادوا أنّه
ليس لديهم موقف تجاه االتّفاق ،وتصل ال ّنسبة إىل %41 :يف الجزائر،
و %37يف مرص ،و %35يف السودان .وكام أنّه يوجد هناك انقسام يف
ووي ،فإ ّن مواقف
أي العا ّم العر ّيب بصف ٍة عا ّمة حول االتّفاق ال ّن ّ
ال ّر ّ
املستجيبني بحسب بلدانهم تتباين؛ إذ يرتكّز التأيّيد لالتّفاق يف :لبنان،
والكويت ،والعراق؛ وقد تراوحت نسبته بني  %50و .%65إ ّن  %39من
اللبنانيّني أيّدوا بش ّدة االتّفاق ،يف حني أيّد  %29من الكويتيّني االت ّفاق
بش ّدة .وتوزّع املؤيّدون يف العراق عىل %19 :أيدوه بش ّدة ،و%33
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أيدوه إىل ح ٍّد ما .وتركّزت نسبة أكرب معارضة لالتّفاق بني املستجيبني
أي
من :األردن وتونس؛ إذ عارضه  %48و %43عىل التّوايل ،وانقسم ال ّر ّ
الفلسطيني بني مؤيّد  %36ومعارض .%37
العا ّم
ّ
وعىل ال ّرغم من أه ّمية النتائج التي عكست مدى معرفة مواطني
ووي وانقسامهم تجاهه ،فإنّها تبقى
املنطقة العرب ّية باالت ّفاق ال ّن ّ
قارص ًة من دون التع ّرف عىل أسبابها ودوافعها .إ ّن التّباين يف االطالع
عىل االت ّفاق النووي بني البلدان العربيّة من ناحية إضاف ًة إىل تباين
التأيّيد واملعارضة من ٍ
بلد إىل آخر يساهامن  -بشكلٍ جز ٍّيئ  -يف فهم
فهم أفضل ملح ّددات آراء املواطنني يف
دوافع هذه املواقف ،لك ّن ً
املنطقة العربية يجب أ ْن ينطلق من تحليل مجموع ٍة من العوامل،
ولعل أه ّمها هو إن كانت هنالك عالقة سبب ّية بني مواقف املواطنني
ّ
النووي ،إضاف ًة إىل التع ُّرف عىل
تجاه إيران ،ومواقفهم تجاه االتّفاق
ّ
األسباب التي أوردها مؤيّدو االت ّفاق ومعارضوه باعتبارها عوامل
مفسة ملواقفهم.
ِّ
ومن أجل التع ُّمق حول أسباب املستجيبني ودوافعهم ،سوا ًء أكانوا
مؤيّدين أم معارضني لالت ّفاق؛ فقد طُرح عىل املستجيبني ،ومن
السؤال املفتوحٌ ،
سبب يدفعهم لتأيّيد
سؤال عن أه ّم ٍ
خالل صيغة ّ
النووي أو معارضته؛ ما أتاح مراجعة اإلجابات التي طرحها
االتّفاق
ّ
املستجيبون وتحليلها بحسب مفرداتهم باعتبارها عوامل ملوقفهم.
ولقد أورد املستجيبون املؤيّدون لالت ّفاق العديد من األسباب لهذا
املوقف ،بعضها يعكس موقفًا إيجاب ًيا نحو إيران ،مثل أ ّن هذا االت ّفاق
مو ّجه ض ّد إرسائيل ،أو أنّه سيؤ ّدي إىل رفع العقوبات االقتصاديّة
عن إيران ،فيام تعكس األسباب موقفًا سلبيًّا من إيران ،مثل أ ّن
االتّفاق سيقلّل من إمكانية قيام إيران بتطوير أسلح ٍة نوويّ ٍة والتي
تشكّل بدورها خط ًرا عىل أمن البلدان العرب ّية بصف ٍة عا ّم ٍة أو بالد
خاصة ،أو أنّه سيؤ ّدي إىل تقليل الخطر اإليرا ّين
املستجيبني بصف ٍة ّ
ضد البلدان العرب ّية .إضاف ًة إىل ذلك ،هناك أسباب أخرى تع ُّد أقرب
إىل الدوافع املحايدة مثل تأييد االتفاق لكونه سيحول دون انتشار
األسلحة النووية أو أنه سيؤدى إىل ٍ
مزيد من االستقرار يف املنطقة.
عند تحليل اإلجابات التي أوردها املستجيبون املعارضون ألسباب
النووي اإليرا ّين؛ فقد تن ّوعت هذه األسباب ،وميكن
معارضتهم االتّفاق
ّ
تصنيفها ضمن ثالثة ات ّجاهات أساس ّية :االتّجاه األ ّول؛ ينطلق من
رأي ٍ
أساس بأ ّن إيران متثل خط ًرا عىل املنطقة العرب ّية .وبناء عليه،
بالضورة ،اتساع نفوذ إيران يف املنطقة ،أو
فإ ّن االت ّفاق يعنيّ ،
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ّووي
أي العا ّم العر ّيب باالتّفاق الن ّ
الشكل  :1مدى معرفة ال ّر ّ

ّووي بحسب بلدان املستجيبني
الشكل  :2املؤ ّيدون واملعارضون لالتّفاق الن ّ
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النووي اإليرا ّين لتفسري موقفهم تجاه هذا االتّفاق
أهم األسباب التي أوردها املستجيبون املؤ ّيدون لالتّفاق
ّ
الجدول ّ :1

أسباب التأييد

االتجاه العام للمؤيدين

االتفاق يحول دون تطوير إيران لألسلحة النوويّة لتهدد أمن البلدان العربيّة

سلبي تجاه إيران
موقف ّ

يقلل من الخطر اإليراين عىل البلدان العربية

سلبي تجاه إيران
موقف ّ

رفع العقوبات االقتصادية عن إيران

موقف إيجا ّيب تجاه إيران

أل ّن هذا االتفاق ض ّد إرسائيل

موقف إيجا ّيب تجاه إيران

سيحول دون انتشار األسلحة النووية يف املنطقة

موقف محايد

يساهم يف استقرار املنطقة

موقف محايد

استمرار سياساتها السلب ّية يف املنطقة ،أو أنّه سيق ّويها أمام البلدان
العربيّة .أ ّما االتّجاه الثاين؛ فإ ّن أصحابه يرفضون هذا االتّفاق من
يعب عن رضوخ إيران للواليات املتحدة ،وحرمانها من
منطلق أنّه ّ
حقّها يف تطوير سال ٍح نووي أسو ًة ببق ّية ال ّدول يف العامل ،أو أ ّن موافقة
تغي سياساتها .أ ّما االتّجاه
إيران عىل هذا االتّفاق هي تعب ٌري عن ّ
الثالث؛ فينطلق أصحابه يف معارضتهم لالت ّفاق من موقفهم بوصفهم
يصب يف مصلحة إرسائيل التي
ض ّد الواليات املتّحدة ،وأل ّن االتفاق ّ
النووي ،أو أ ّن االت ّفاق تعب ٌري عن تدخّل القوى الكربى،
السالح
ّ
تحتكر ّ
والواليات املتّحدة بالذات ،يف الشّ ؤون الداخليّة للبلدان األخرى ويعد
اخرتاقًا لسيادتها .بطبيعة الحال ،كان جزء من املستجيبني يرفضون
ٍ
موقف مبد ٍّيئ ض ّد الطّاقة النوويّة عىل اختالف
االتّفاق انطالقًا من
استخداماتها.
أي العا ّم العر ّيب نحو إيران
أ ّما عىل صعيد مدى تأث ّري اتّجاهات ال ّر ّ
النووي ،فإ ّن
عامل مح ّد ًدا ملواقفهم من االتّفاق
بصف ٍة عا ّم ٍة باعتباره ً
ّ
تحليل آراء املواطنني  -تأيّي ًدا أو معارض ًة لالتّفاق بالتّقاطع مع نتائج
املؤش العر ّيب والذي يهدف إىل تق ّييم سياسة إيران
سؤا ٍل آخر تض ّمنه ّ
يف املنطقة العربيّة  -يُظهر نتائج مه ّمة بني هذيْن املتغ َرييْن؛ إذ يزداد
السياسة اإليرانيّة
التأيّيد لالتّفاق
ّ
النووي بني املستجيبني الّذين قيّموا ّ
باملنطقة العرب ّية إيجاب ًيا .وباملقابل ،تنخفض املعارضة لالتّفاق بينهم.
السياسة اإليران ّية
يبي الجدول ( ،)3فإ ّن  %69من الّذين ق ّيموا ّ
وكام ّ
بأنها إيجابية أيّدوا هذا االت ّفاق ،مقابل معارضة  .%31ويعكس هذا
ّجاهي؛ إذ يشري األول إىل أ ّن الّذين يق ّيمون إيران إيجاب ًيا
التّحليل ات ْ

النووي .يف حني
يف املنطقة العربية هم األكرث احتامليّة لتأيّيد االتّفاق
ّ
يشري االت ّجاه الثاين إىل أ ّن نحو ثلث من يُق ّيمون إيران إيجاب ًيا هم
النووي ،بل إ ّن  %14من الّذين ينظرون لسياسة
من املعارضني لالت ّفاق
ّ
إيران بإيجابية يعارضون االت ّفاق .إ ّن هذا  -بح ّد ذاته  -يُ ّ
دل عىل
السياسات اإليرانية بإيجابية ينطلقون
أ ّن جز ًءا من الّذين يق ّيمون ّ
النووي بصيغته التي كانت قامئة
بآرائهم من انحيازهم لربنامج إيران
ّ
قبيل االتفاق ،أو اعتام ًدا عىل حالة عدم التّوافق مع الغرب والواليات
املتحدة .ويعتمد جز ٌء من املنحازين لسياسة إيران يف املنطقة عىل
خطابها العدا ّيئ تّجاه الواليات املتحدة .وبطبيعة الحال ،فإ ّن بعضهم
رضا بإيران وسياساتها الخارجية.
ينطلق من أ ّن هذا االت ّفاق سيكون ُم ًّ
أي العا ّم العر ّيب الذي يُقيّم إيران
باملحصلة النهائية ،فإ ّن جز ًءا من ال ّر ّ
السياسات اإليران ّية يف ضوء االت ّفاق
إيجاب ًيا
مرشح لتغ ّيري موقفه من ّ
ٌ
وتداعياته.
عامل
السياسة اإليران ّية يف املنطقة ً
وإذا كان املوقف اإليجا ّيب من ّ
مح ّد ًدا يف تأيّيد االت ّفاق ،فإ ّن ال ّنمط بني املستجيبني الّذين يُقيّمون
مختلف؛ إذ يؤيّد االت ّفاق نصف
سياسات إيران يف املنطقة سلب ًيا
ٌ
أقل من ال ّنصف.
الذين قالوا إ ّن سياسات إيران سلبيّة ،مقابل معارضة ّ
ويُظهر هذا ال ّنمط نتيجة مفادها أ ّن الذين يقيّمون إيران سلبيًا
منقسمون عىل ات ّجاهات ع ّدة ،منها َم ْن يرى أ ّن هذا االتّفاق ُيثّل
عسكري
فرص ًة الحتواء تط ّور الربنامج النووي اإليراين إىل برنام ٍج
ّ
ٍ
تغي سياسات إيران يف املنطقة
أو يقُود إىل
تفاهامت تؤ ّدي إىل ّ
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الجدول  :2األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالتّفاق بوصفها م ّربرات لعدم تأ ّييده

أسباب املعارضة

االتجاه العام للمعارضني

االتّفاق يشكل خط ًرا عىل البلدان العرب ّية

سلبي من إيران
موقف ّ

االتّفاق يق ّوي نفوذ إيران يف املنطقة

سلبي من إيران
موقف ّ

إيران لن تلتزم االتّفاق وسوف تصنع أسلحة نوويّة

سلبي من إيران
موقف ّ

يصب يف مصلحة إرسائيل
االتّفاق ّ

العامل اإلرسائييل

النووي
للسالح
ّ
احتكار إرسائيل والغرب ّ

العامل اإلرسائييل

رضوخ إيران إلرادة الواليات املتّحدة

موقف سلبي من الواليات املتّحدة

اخرتاق لسيادة إيران

موقف سلبي من الواليات املتّحدة (وامليل اىل موقف إيجا ّيب من إيران)

العرب ّية ،ومنها َم ْن يرى أ ّن هذا االت ّفاق سيؤ ّدي إىل ٍ
مزيد من النفوذ
السياسات التي يرونها سلبيّة.
اإليرا ّين يف املنطقة العربيّة ومن اتّباع ّ
وباملحصلة ،فإ ّن الذين يرون أ ّن سياسة إيران سلبيّة غري قادرين عىل
ّ
ولعل هذا
حسم موقفهم إن كان االتّفاق ُيثّل تط ّو ًرا إيجاب ًّيا أو سلب ًّياّ .
يعود إىل أنّهم ال يرون أ ّن سياسات إيران اليوم مقترصة عىل برنامجها
النووي ،وما ُيكن أ ْن ُيثّله هذا الربنامج من خطر عىل بلدانهم ،أو
ّ
ألنّه أداة لزيادة نفوذ إيران يف املنطقة العرب ّية ،بل يتعدى األمر إىل
سياسات إيران يف بلدان الجوار ،وبالذات يف سورية والعراق واليمن.

تقييم االتفاق النووي
املؤش العريب مجموع ًة من األسئلة التي تق ّيم بعض الجوانب
تضمن ّ
املؤش يف ذلك عىل
التفصيلية التي قادت إىل االتفاق .وقد اعتمد ّ
النقاش الذي دار خالل املراحل األخرية من املفاوضات ،وبخاصة بُعيد
اإلعالن عن اإلطار العام لالتفاق يف نيسان /أبريل  2015والذي ط ّبق
فعل ًيا يف متوز /يوليو عند اإلعالن بشكل نهايئ عن االتفاق .لقد رافق
اإلعالن عن االتفاق األويل وصولً إىل توقيع االتفاق النهايئ العديد
من املقوالت التي استخدمت يف النقاش العام؛ بعضها اعتمد عىل
توصل إيران واألطراف الدولية إىل صيغة
تحليالت قُدمت لتفسري ّ
التغيات الداخلية التي طرأت يف إيران كانتخاب حسن
اتفاق ،مثل ّ
رئيسا للجمهورية ،وأثر
روحاين  -أحد ممثيل التيارات اإلصالحية ً -

فضل
العقوبات الدولية عىل إيران يف األوضاع االقتصادية الداخليةً ،
عن األعباء املالية للسياسة التدخلية اإليرانية يف العراق وسورية.
وارتبطت تلك التحليالت أيضً ا بتو ّجهات سياسة أوباما الخارجية
للوصول إىل خطوات تاريخية يف السياسة الخارجية األمريكية من دون
تدخل عسكري مبارش .بطبيعة الحال ،رافق هذه التحليالت مقوالت
كانت أقرب إىل الرتويج لهذا االتفاق أو مقوالت كانت تتنبأ بطبيعة
عالقات إيران الدولية واإلقليمية وتحوالت سياساتها يف املنطقة.
وبنا ًء عىل ما طرح يف هذا النقاش ،فقد عمل املؤرش العريب عىل
اختبار اتجاهات الرأي العام تجاه مثاين مقوالت تر ّددت وراجت أثناء
التحضري لإلعالن عن االتفاق؛ باعتبار أ ّن آراء املواطنني نحو هذه
املوضوعات تساهم يف فهمٍ أعمق لتقييم الرأي العام العريب لالتفاق
تعب املقوالت
بصفة عامة .ويف صوغ هذه املقوالت ،تم توخّي أن ّ
عن اآلراء املختلفة تجاه االتفاق يف قضايا تهم املواطنني القادرين
عىل اتخاذ آراء نحوها؛ أي االبتعاد عن املقوالت التقنية أو املغرقة يف
التفاصيل التي عاد ًة ال ته ّم املواطنني ،كام أنها تجمع نسب عالية من
اإلجابة بـ "ال أعرف" .وبناء عليه ،فإ ّن املقولتني األوىل والثانية متثل
الرأي العام الذي يرى أ ّن إيران هي التي انترصت بتوقيع هذا االتفاق
تخل إيران عن طموحها يف تطوير
أو أ ّن هذا االتفاق لن يقود إىل ّ
أسلحة نووية .يف حني أ ّن املقوالت الثالثة والرابعة والخامسة متثل
الرأي العام الذي يقول إ ّن إيران مل يكن أمامها خيا ٌر سوى التوقيع
عىل االتفاق نتيجة لفاعلية برنامج العقوبات االقتصادية؛ األمر الذي
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو االتفاق النووي اإليـراني

للسياسات اإليران ّية يف املنطقة
الجدول  :3املؤ ّيدون واملعارضون لالتّفاق
ّ
النووي بالتّقاطع مع تق ّييمهم ّ

النووي
املؤ ّيدون واملعارضون لالتفاق
ّ
تقييم سياسة إيران يف املنطقة العربية

أؤ ّيد بشدّ ة

أؤ ّيد إىل ح ٍد ما

أعارض إىل ح ٍد ما

أعارض بشدّ ة

املجموع

إيجاب ّية

35

34

17

14

100

إيجاب ّية إىل ح ٍد ما

24

36

24

16

100

سلب ّية إىل ح ٍد ما

22

34

27

16

100

سلب ّية

27

25

18

30

100

قادها إىل القبول بربنامج نووي محدود والقبول بنظام تفتييش دويل
صارم سيفتح املجال الخرتاق سيادتها .يف حني أ ّن املقوالت السادسة
تعب عن رأي يتنبأ بتحوالت إقليمية سوف يقود
والسابعة والثامنة ّ
هذا االتفاق إليها؛ مثل أ ّن االتفاق سيفتح املجال إىل تفاهامت
ٍ
لتحالف
أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية أو أنه بداية
إيراين أمرييك أو أ ّن سياسة إيران تجاه القضية الفلسطينية سوف تتغري
نتيج ًة لتوقيعها االتفاق.
وهذه املقوالت الثامين ،هي:
ً
أول :إ ّن توقيع االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران.
ثان ًيا :لن تلتزم إيران بنود االتفاق واالكتفاء بربنامج نووي محدد.
تنازل إيران ًيا عن برنامجها النووي.
ثالثًا :ميثل توقيع االتفاق ً
راب ًعا :اضطرت إيران للتوقيع عىل االتفاق أل ّن اقتصادها مل يعد
يحتمل العقوبات االقتصادية الدولية.
خامسا :إ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال الخرتاق الدول الغربية
ً
للسيادة اإليرانية.
سادسا :إ ّن توقيع االتفاق سيقود إىل تفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل
ً
حساب البلدان العربية.
ٍ
تحالف بني إيران والواليات
ساب ًعا :إ ّن توقيع االتفاق سيؤدي إىل بداية
املتحدة.
ثام ًنا :إ ّن توقيع االتفاق سيؤدي إىل تغيريٍ يف مواقف إيران تجاه
القضية الفلسطينية.
يتبي أ ّن هنالك
عند تحليل اتجاهات الرأي العام نحو هذه املقوالتّ ،
انقسا ًما يف الرأي العام العريب حول إن كان االتفاق النووي ميثل

انتصا ًرا إليران أم ال؛ إذ إ ّن  %48وافقوا عىل أ ّن االتفاق ميثل انتصا ًرا
إليران ،يف حني أ ّن  %38عارضوا هذه املقولة .إ ّن أكرثية املستجيبني
يف كلٍ من لبنان واألردن وافقت عىل أ ّن االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران
بنسبة  ،%63و %65عىل التوايل .وبنسبة أقل وافق الكويتيون ()%53
عىل أ ّن هذا االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران ،مقابل معارضة ،%41
يف حني انقسم الرأي العام العراقي بشكل شبه متسا ٍو حول هذا
املوضوع .باملقابل ،فإ ّن أغلبية الفلسطينيني والتونسيني والسودانيني
واملوريتانيني عارضت عبارة أ ّن االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران .ويف
السياق نفسه ،فقد انقسم الرأي العام يف املنطقة العربية حول عدم
التزام إيران بنود االتفاق وتخليها عن تحولها إىل دولة متتلك السالح
النووي .فقد وافق عىل هذه العبارة  ،%43مقابل معارضة  .%46ومل
ِ
يبد نحو  %21من املستجيبني رأيًا يف هذا املوضوع .إ ّن األكرثية يف
كلٍ من األردن ،وتونس ،والكويت ،وموريتانيا ،تعتقد أ ّن إيران لن
عبت أغلبية اللبنانيني وأكرثية مستجيبي
تلتزم بنود االتفاق ،يف حني ّ
الجزائر والعراق عن أ ّن إيران سوف تلتزم بنود هذا االتفاق .أما
عىل صعيد اتجاهات الرأي العام العريب نحو املقوالت التي تفيد أ ّن
تنازل
توقيع إيران لالتفاق النووي هو ليس يف مصلحتها بل يعترب ً
عن برنامجها النووي أو أنها اضطرت إىل قبول هذا االتفاق نتيجة
ألوضاعها االقتصادية ،أو أ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال أمام اخرتاق
يعب عن ذلك باتجاهني:
السيادة اإليرانية ،فإ ّن الرأي العام ّ
االتجاه األول ،يرى أ ّن إيران اضطرت إىل توقيع االتفاق نتيجة
ترضرها من العقوبات االقتصادية الدولية؛ ووافق عىل ذلك %61
من املستجيبني ،مقابل معارضة  %25منهم .وتتوافق عىل هذا أكرثية
املستجيبني يف كل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة آراؤها ،وبخاصة أغلبية
اللبنانيني  ،%65والتونسيني  ،%68والكويتيني .%71

138
أقل من األول ،فريى أ ّن إيران
أما االتجاه الثاين ،وحظي باتفاقٍ ّ
تنازلت عن برنامجها النووي أو أ ّن االتفاق سيفتح املجال أمام اخرتاق
السيادة اإليرانية .فقد وافق ما نسبته  %44من الرأي العام العريب عىل
أ ّن إيران بتوقيعها لالتفاق قد تنازلت عن برنامجها النووي ،مقابل
معارضة  %40لهذه املقولة .إ ّن املوريتانيني والتونسيني والكويتيني
والفلسطينيني والسودانيني هم األكرث موافق ًة عىل هذه العبارة من
منقسم تجاه
غريهم؛ إذ كان الرأي العام العراقي واملرصي واألردين
ً
هذه املقولة مقابل معارضة أكرثية الجزائريني .ويف السياق نفسه،
انقسم الرأي العام العريب نحو مقولة أ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال
أمام الدول الغربية الخرتاق السيادة اإليرانية؛ إذ وافق عىل هذه
العبارة  %44مقابل معارضة  .%39وكان األكرث موافق ًة هم املوريتانيون
 ،%57واألردنيون  ،%57والكويتيون  ،%55والفلسطينون  ،%51أما األكرث
معارض ًة فهم اللبنانيون  ،%56والجزائريون  ،%57والعراقيون .%50
ويبدو جليًا أ ّن الرأي العام العر ّيب منحا ٌز إىل أ ّن دافع إيران يف إبرام
االتفاق النووي هو رفع العقوبات االقتصادية ،وأنها اضطرت إىل
ذلك .كام أ ّن الرأي العام العريب مييل إىل االعتقاد أ ّن (من دون حالة
توافق) إيران قد قدمت تنازالت عىل صعيد برنامجها النووي ،وأ ّن
هذا االتفاق قد تكون له عواقب عىل صعيد تهديد السيادة اإليرانية.
أما عىل صعيد اتجاهات الرأي العام نحو تداعيات هذا االتفاق من
تغي يف سياسات إيران
تحوالت يف العالقات اإلقليمية والدولية أو ّ
نحو القضية الفلسطينية ،فإ ّن نصف الرأي العام العريب يرى أ ّن هذا
االتفاق سيقود إىل تفاهامت إيرانية  -أمريكية عىل حساب البلدان
العربية ،مقابل معارضة  %33لهذه املقولة ،يف حني أ ّن  %17من
املستجيبني مل ِ
يبد رأيًا يف هذا املوضوع .إ ّن الرأي العام األكرث تأيي ًدا
لهذه املقولة هم اللبنانيون  ،%63واألردنيون  ،%73والكويتيون ،%56
والفلسطينيون  ،%56والسودانيون  .%50أما األقل تأيي ًدا فقد كانوا
الجزائريون والعراقيون .وباملحصلة النهائية ،فإ ّن هنالك تيا ًرا ترتاوح
نسبته ما بني  %36يف العراق و %72يف األردن ،يعتقد أ ّن هذا االتفاق
سيكون مقدم ًة لتفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان
العربية .ويعتقد نصف الرأي العام العريب أ ّن توقيع االتفاق سيؤدي
ٍ
تحالف ما بني الواليات املتحدة وإيران ،مقابل معارضة
إىل بداية
 %34من املستجيبني لذلك .وهناك نسب ٌة جدير ٌة باملالحظة وترتاوح
بني  %34يف حدودها الدنيا كام هو الحال يف مرص ،و %71يف حدها
ٍ
تحالف ما بني إيران
األقىص يف األردن ،ترى أ ّن هذا االتفاق سيؤدي إىل
وأمريكا .إ ّن الرأي العام يف كلٍ من لبنان واألردن والكويت وموريتانيا
ٍ
تحالف بني الدولتني.
والسودان هو األكرث توق ًعا بأن تؤول األمور إىل
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تغي مواقف إيران تجاه
أما عىل صعيد أثر توقيع هذا االتفاق يف ّ
القضية الفلسطينية  -وهو املوضوع األكرث أهمية بالنسبة إىل الرأي
العام العريب كام تشري نتائج املؤرش منذ عام  2011واملوضوع األكرث
استخدا ًما يف سياسة إيران وخطابها يف املنطقة العربية  -فالرأي العام
العريب منقس ٌم حيال ذلك؛ إذ إ ّن  %39من املستجيبني يرون أ ّن إيران
تغي موقفها تجاه القضية الفلسطينية ،مقابل  %40يعارضون
سوف ّ
ذلك .إ ّن اآلراء األكرث معارض ًة ترتكز يف لبنان  ،%51والجزائر ،%57
التغي فترتكز يف موريتانيا
والعراق  .%48أما األكرث توق ًعا ملثل هذا ّ
والكويت واألردن .ومن الجدير باملالحظة أ ّن  %41من الفلسطينيني
تغي مواقفها تجاه القضية الفلسطينية،
يعتقدون أ ّن إيران سوف ّ
مقابل معارضة  %40لذلك .ويف كل األحوال ،فإ ّن هنالك تيا ًرا يرتواح
ما بني  %25كام هو األمر يف العراق و %55يف موريتانيا ،يعتقدون أ ّن
ستغي من مواقفها تجاه القضية الفلسطينية .إ ّن الرأي العام
إيران
ّ
يف املنطقة العربية مييل إىل االعتقاد بأ ّن االتفاق النووي سيقود إىل
تحوالت يف خارطة العالقات الدولية يف الرشق األوسط باالتجاه الذي
سيعزز العالقات األمريكية  -اإليرانية عىل حساب البلدان العربية ،وقد
يقود إىل ّ ٍ
تغي يف الخطاب واملواقف اإليرانية نحو القضية الفلسطينية.
إ ّن اتجاهات الرأي العام العريب نحو بعض املقوالت املتعلقة بالتوصل
إىل االتفاق النووي تشري إىل أ ّن االتفاق قد تم التوصل إليه يف إطار
ما حققته العقوبات االقتصادية من أث ٍر يف االقتصاد اإليراين؛ األمر
الذي اضطر إيران إىل تقديم تنازالت عىل صعيد برنامجها النووي
حتى لو كان الرأي العام مييل إىل ٍ
حد ما إىل أ ّن إيران قد حققت
انتصا ًرا جزئيًا يف عقد هذا االتفاق .إ ّن الرأي العام أكرث انحيازًا إىل
تغيات يف هيكل العالقات الدولية
التوقع بأ ّن هذا االتفاق سيؤدي إىل ّ
يف الرشق األوسط ملصلحة تفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب
البلدان العربية ومصالحها.
تفصيل التجاهات الرأي
ً
ويف اإلطار نفسه ،وللوقوف عىل معرف ٍة أكرث
العام نحو االتفاق النووي ،فقد ُسئل املستجيبون عن املستفيد األكرب
من االتفاق النووي .وقد أظهرت النتائج أ ّن  %31من الرأي العام
العريب ترى أ ّن الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من االتفاق،
وبنسبة متقاربة ( )%30جاءت إيران يف املرتبة الثانية كأكرب مستفيد،
وحلت إرسائيل يف املرتبة الثالثة بنسبة  %17من املستجيبني .باملقابل
أفاد  %7فقط من املستجيبني أ ّن البلدان العربية هي املستفيدة من
هذا االتفاق ،يف حني كانت نسبة الذين مل يبدوا رأيًا  .%11وتتباين
اتجاهات الرأي العام يف البلدان املستطلعة حول أكرب املستفيدين،
فقد ركز الرأي العام يف كلٍ من لبنان ،واألردن ،والعراق ،وبنسب
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الشكل  :4املؤيدون واملعارضون لبعض املقوالت حول االتفاق النووي اإليراين

الجدول  :4اتجاهات الرأي العام العريب للمستفيد األكرب من االتفاق النووي اإليراين
البلد املستفيد
بلد الدراسة
لبنان

إيران

الواليات
املتحدة

روسيا

البلدان
العربية

إرسائيل

تركيا

أخرى

ال أعرف /
رفض اإلجابة

املجموع

63

19

1

4

10

0.2

0.1

3

100

األردن

46

28

1

5

12

0.2

0.4

7

100

العراق

41

26

1

11

13

0.1

--

8

100

مرص

27

17

3

6

13

1

0

34

100

الكويت

25

34

7

12

16

0.3

0.5

5

100

السودان

24

32

3

7

20

1

0.8

13

100

فلسطني

23

40

3

4

21

1

0.4

8

100

موريتانيا

20

32

1

11

25

1

--

11

100

الجزائر

16

44

11

6

19

1

--

4

100

تونس

11

42

1

7

22

1

0.5

16

100

املعدل

30

31

3

7

17

1

0.3

11

100
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الجدول  :5اتجاهات الرأي العام العريب للمترضر األكرب من االتفاق النووي اإليراين
إيران

الواليات
املتحدة

روسيا

البلدان
العربية

إرسائيل

تركيا

أخرى

ال أعرف
 /رفض
اإلجابة

املجموع

موريتانيا

44

9

3

21

11

1

0.1

13

100

العراق

39

9

6

16

14

2

0.2

14

100

تونس

35

2

2

35

4

1

1

19

100

فلسطني

34

5

3

34

11

1

1

10

100

السودان

32

7

3

31

10

3

0.3

14

100

الكويت

30

2

6

42

6

4

0.3

9

100

الجزائر

29

7

7

40

10

4

--

4

100

مرص

15

7

3

28

7

5

0.3

36

100

لبنان

12

5

1

42

32

1

1

5

100

األردن

11

3

0

71

4

0.2

1

8

100

املعدل

28

6

3

36

11

2

1

13

100

البلد املترضر
بلد الدراسة

تتجاوز املعدل العام ،عىل أ ّن إيران هي املستفيد األكرب ،فيام كان
الرأي العام يف تونس ،وفلسطني ،والجزائر ،والكويت ،يركز عىل أ ّن
الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق .كام أ ّن أكرث
من خُمس الفلسطينيني ،واملوريتانيني ،والجزائريني ،والتونسيني أفادوا
أ ّن إرسائيل هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق .إ ّن أعىل النسب
التي أفادت أ ّن البلدان العربية هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق
كانت يف الكويت وبنسبة  ،%12ويف العراق وموريتانيا بنسبة %11
لكلٍ منهام .إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام العر ّيب نحو املستفيد
األكرب من االتفاق النووي اإليراين يعكس بشكلٍ جيل أ ّن نحو نصفه
يعتقد أ ّن الواليات املتحدة وإرسائيل هام األكرث استفادة من هذا
االتفاق .ويف سياق معرفة إن كانت إرسائيل والواليات املتحدة متثالن
مصدر الخطر األسايس عىل أمن الوطن العريب ،وذلك منذ انطالق
املؤرش العريب عــام  ،2011فإ ّن مواطني املنطقة العربية يرون يف
فضل عن ذلك ،فإ ّن
االتفاق تحقيقًا ملصالح من ميثلون خط ًرا عليهمً .
نحو ثلث الرأي العام يرى أ ّن املستفيد األكرب من االتفاق هو إيران
يف ظل تزايد نسبة الذين يق ّيمون السياسة اإليجابية بشكل أسايس.
وعند تحليل ردود املستجيبني وإجاباتهم حول املترضر األكرب من
االتفاق ،فإ ّن الرأي العام العر ّيب يرى أ ّن البلدان العربية هي املترضرة

من هذا االتفاق؛ إذ توافق عىل ذلك  %36من املستجيبني وبخاصة
مستجيبي األردن  ،%71ولبنان  ،%42والكويت  ،%42والجزائر .%40
وقد حلت إيران يف املرتبة الثانية كأكرب مترضر من االتفاق بعد
البلدان العربية وبنسبة  .%28وركز نحو ثلث املستجيبني أو أكرث يف
كلٍ من موريتانيا ،والعراق ،وتونس ،وفلسطني ،والكويت عىل أ ّن إيران
هي املترضر األكرب .ومام ال شك فيه أ ّن انحياز  %28من الرأي العام
العر ّيب إىل أ ّن إيران هي املترضر األكرب من االتفاق له مربرات عديدة
أهمها أ ّن نسبة معتربة من الذين عارضوا االتفاق النووي انطلقوا من
مبدأ ازدواجية املعايري التي تطبق يف شأن الربامج النووية بالسامح
إلرسائيل بتطوير أسلحة نووية من دون رقيب أو حسيب ،ومعاقبة
ميل
بلدان أخرى يف املنطقة .إضافة إىل أ ّن الرأي العام العر ّيب أكرث ً
إىل االعتقاد بأ ّن االتفاق سيقود إىل اخرتاق مبدأ السيادة اإليرانية،
ويتوافق ذلك مع جز ٍء من الرأي العام الذي يرفض االتفاق ألنه ميثل
تنازل من إيران من ناحية ،وبوصفه مقدمة للنفوذ األمرييك عىل إيران
ً
من ناحية أخرى .وبالنتيجة ،ال يرى الرأي العام العر ّيب أ ّن للبلدان
العربية حصة أو فائدة من هذا االتفاق؛ فالبلدان العربية مجتمعة
هي األقل استفادة من االتفاق ،وهي مجتمعة املترضر األسايس.
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خالصة
إجامل عىل معرف ٍة ودراي ٍة باالتفاق
يع ّد الرأي العام يف املنطقة العربية ً
النووي اإليراين .ونتيجة للقرب الجغرايف ،فإ ّن اطّالع البلدان العربية
عليه يف املرشق أعىل منه يف بلدان املغرب العريب.
ويف ظل انخراط إيران املبارش يف التطورات السياسية والعسكرية يف
أكرث من ٍ
بلد يف املرشق العريب وشبه الجزيرة العربية ،فإ ّن الرأي العام
يف املنطقة العربية منقس ٌم عىل نفسه تجاه االتفاق النووي بني ٍ
مؤيد
ٍ
عب
لالتفاق
ومعارض له .إ ّن تحليل أكرث من ثالثة عرش ألف إجابةّ ،
املستجيبون من خاللها ومبفرداتهم الخاصة بصيغة السؤال املفتوح
عن األسباب التي تدعوهم إىل تأييد االتفاق النووي أو معارضته،
يظهر أ ّن هنالك مجموع ًة من العوامل األساسية التي تح ّدد اتجاهات
الرأي العام نحو االتفاق .وأهم هذه العوامل هي:
ً
أول :رؤية تيا ٍر من مواطني املنطقة العربية بأ ّن إيران متثل تهدي ًدا
فضل عن تقييمهم
ألمن بلدانهم أو أمن الوطن العريب بصفة عامةً ،
السلبي لسياسات إيران يف املنطقة العربية ،وبخاصة من خالل
ت ّدخلها املبارش القتايل واألمني والسيايس واملايل يف سورية منذ اندالع
الثورة السورية وتطورها إىل أزمة مفتوحة ،باإلضافة إىل دورها املبارش
يف العراق واليمن ولبنان؛ ما يولّد انطبا ًعا لدى جز ٍء من الرأي العام
العريب بأ ّن إليران أطام ًعا يف بلدانهم أو توجهات توسعية وليست
تعاونية .لقد أيد جز ٌء من هذا التيار االتفاق بوصف االتفاق سيحول
دون امتالك إيران السالح النووي الذي ميكن استخدامه كأداة ضغط
عىل املنطقة العربية .يف حني أ ّن جز ًءا آخر من هذا التيار عارض
االتفاق بوصفه ميثل مكافأ ًة إليران ويرفع عنها العقوبات ويشجعها
عىل االستمرار يف سياساتها الت ّدخلية يف البلدان العربية مثل سورية
والعراق ،بل إنه ميثل بالنسبة إىل بعضهم مقدم ًة لتفاهامت
أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية ومصالحها.
ثان ًيا :يرى تيا ٌر من مواطني املنطقة العربية أ ّن سياسات إيران يف
املنطقة ودورها إيجايب .ويتعاطف هذا التيار مع سياسات إيران
أو يؤيدها يف املنطقة .إ ّن الجزء األكرب من هذا التيار يؤيد االتفاق
النووي ويعترب أ ّن إيران حققت انتصا ًرا بتوقيعه .إال أ ّن نحو ثلث
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هذا التيار يعارض االتفاق انطالقًا من اعتباره تنازلً من إيران عن
طموحات التحول إىل قوة نووية ميكن أن توازن قوة إرسائيل النووية،
وأ ّن هذا ميثل رضوخ إيران للضغوط األمريكية.
ثالثًا :هناك من يرفض هذا االتفاق ويعارضه انطالقًا من أنه يعني
فرض وصاية غربية عىل مشاريع الدول وخططها يف املنطقة ،وأ ّن
هذا االتفاق جاء ملصلحة إرسائيل إلبقائها الدولة الوحيدة املحتكرة
للسالح النووي .باختصار ،إ ّن هذا العامل الذي ميكن تسميته بـ "عامل
إرسائيل /أمريكا" هو الذي ينطلق من معارضة االتفاق النووي من أ ّن
هناك منطلقًا للهيمنة األمريكية التي تعمل ملصلحة املحافظة عىل قوة
إرسائيل ونفوذها واحتكارها السالح النووي كأداة سيطرة وردع .ويف
إطار هذا العامل ،تندرج آراء املواطنني بأ ّن التعامل مع امللف النووي
اإليراين هو تعامل مبني عىل ازدواجية املعايري والنفاق األمرييك ومبا
يخدم املصالح اإلرسائيلية.
وفضل عن هذه العوامل الرئيسة ،فإ ّن الرأي العام العر ّيب يرى أ ّن هذا
ً
يصب بالدرجة األساسية يف مصلحة البلدان العربية ،بل
االتفاق ال ّ
عىل العكس من ذلك ،إ ّن البلدان العربية هي األكرث ترض ًرا من هذا
االتفاق .باملقابل ،فإ ّن املستفيد األكرب هو إرسائيل والواليات املتحدة؛
وهام من ميثل مصادر التهديد األساسية عىل أمن الوطن العريب وفق
استطالعات املؤرش املتتالية.
يرى الرأي العام أ ّن البلدان العربية ليست لها حصة أو أي فائدة من
هذا االتفاق ،وترى األغلبية أ ّن العقوبات االقتصادية قادت إيران إىل
إبرام هذا التفاق .ومييل الرأي العام إىل أ ّن هذا االتفاق قد يكون
مقدم ًة لتفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية ،كام
تغي موقف إيران تجاه فلسطني.
مييل إىل توقع ّ
إ ّن املواقف السلبية تجاه االتفاق والتوقعات السلبية لتداعياته
أساسا عىل دور إيران الت ّدخيل يف بعض الدول العربية،
ترتكز ً
والذي أصبح واض ًحا وجل ًيا منذ عام  .2011إ ّن استمرار إيران يف
سياساتها يف سورية والعراق بالتحديد سوف يساهم يف اتساع
التقييم السلبي لسياستها عمو ًما ،ويف النظر إليها بوصفها إحدى
مصادر تهديد أمن الدول العربية.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

محمود مراد.

النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي
يشتمل كتاب النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي للكاتب
ً
صفحة من القطع الكبير ،وهو يدرس واقع السكان في دول مجلس التعاون
محمود مراد على 120
لدول الخليج العربية ،وتوزيعهم ،والقوة العاملة ،والبطالة والسيما البطالة الجندرية ،وعالقة ذلك
ك ّله بمستويات التعليم.
ً
وخصوصا في
ملحوظا في السالسل المتعلقة بالحراك السكاني ك ّلها،
نموا
وقد أظهرت الدراسة ً ّ
ً
أمد الحياة عند الوالدة بالنسبة إلى المرأة ،وب ّينت وجود فجوة جندرية في القوة العاملة من جهة،
وتأثّر البطالة بالمستوى التعليمي لكال الجنسين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي
من جهة أخرى .كما بحثت الدراسة العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد في القوة
أن القوة العاملة ستبلغ نحو  31مليون
العاملة ،ومعدالت النمو السنوي لكليهما .وأكد الكتاب ّ
عامل عام  ،2020بعد أن كانت نحو  22مليو ًنا عام  .2012أ ّما الناتج المحلي ،فهو سيترفع إلى أكثر من
ثالثة تريليونات دوالر؛ ما يجعل نصيب الفرد من هذا الناتج يصل إلى  105آالف دوالر ،في حين ستستقر
البطالة على معدل  3في المئة تقري ًبا ،وهذه األرقام شديدة األهمية؛ فحتى أكثر المجتمعات
تقد ًما لم تصل إليها.
الصناعية الغربية ُّ

