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يأتــي خطــاب الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي املــؤرخ 2018/7/22 فــي 
توقيــت تــدرك فيــه إيــران مــن واقــع تصريحــات وخطابــات مســؤوليها وقياداتهــا 
تتشــكل  جديــدة،  ملرحلــة  املنطقــة  دخــول  والدينيــة  والعســكرية  السياســية 
غيــر  فــي  والدولــي  اإلقليمــي  والنفــوذ  للقــوة  فيهــا خارطــة جديــدة  وترتســم 
صالــح املشــروع اإليرانــي الطائفــي، عبــر سياســات احلصــار اإلقليميــة والدوليــة 
لتحجيــم نفوذهــا وحرمانهــا مــن الســيطرة علــى املناطــق االســتراتيجية علــى 
البحــار الدوليــة، وإنهــاء حضورهــا العســكري ممثــًا فــي ميليشــياتها املســلحة 
بفعــل  إيــران  حولتهــا  التــي  العربيــة  الــدول  مــن  وغيرهمــا  والعــراق  بســوريا 
سياســاتها ومخططاتهــا وأدواتهــا إلــى دول مصــّدرة لألزمــات واألفــكار املتطرفــة، 
الســلم  تهــدد  التــي  اإلرهابيــة  واجلماعــات  اإلرهــاب  النتشــار  خصبــة  وتربــة 

واألمــن الدوليــن مًعــا.
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شــّكلت رســائل التهديــد اإليرانيــة للواليــات املتحــدة القضيــة األولــى فــي خطاب 
روحانــي، إذ ســلك الرئيــس اإليرانــي مســلًكا تصعيدّيًــا جتــاه الواليــات املتحــدة 
يعكــس مــدى االرتبــاك اإليرانــي مــن السياســات األمريكيــة املتبعــة ضــد بــاده 
بعــد وصــول ترامــب إلــى ســدة احلكــم حملاصــرة أنشــطتها التوســعية فــي 
ســوريا والعــراق واليمــن، ممــا تســبب أيًضــا فــي حتريــك الشــارع اإليرانــي 
ــا  ــات وامتاكه ــى املواجه ــران عل ــدًدا واشــنطن بقــدرة طه ضــد سياســاته، مه
قــوة ردع عســكرية كفيلــة باحلفــاظ علــى مصاحلهــا ومكتســباتها فــي املنطقــة، 
وأن الســام مــع إيــران يعيــد املنطقــة إلــى أمنهــا واســتقرارها ويحافــظ علــى 
املصالــح للجميــع، بقولــه: »علــى األمريكيــن أن يفهمــوا جيــًدا أن الســام مــع 
إيــران أُّم الســام، واحلــرب مــع إيــران هــي أُّم املعــارك«، مضيًفــا أن بــاده »ال 
ــر انســجاًما،  ــد يجعــل اإليرانيــن أكث ــد ولديهــا قــوة ردع. والتهدي ــل التهدي تقب

وأمريــكا ستفشــل بالطبــع«.

ــران،  ــة جتــاه إي ــة )االســتراتيجية األمريكي يبــدو أن هــذه السياســات األمريكي
واالنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي، وتوقيــع العقوبــات االقتصاديــة 
علــى إيــران، وشــروط بومبيــو للوصــول إلــى اتفــاق جديــد، ومطالبــة الــدول 
بعــدم شــراء النفــط اإليرانــي( شــّكلت مصــدر قلــق وخلقت حالة إرباك سياســي 
ــي وأنشــطتها  ــى الداخــل اإليران ــا عل ــا قوّيً ــي ورفاقــه لتشــكيلها ضغًط لروحان
االحتجاجــات  العقوبــات  عــززت  فقــد  الداخــل  إلــى  فبالنســبة  التوســعية، 
اإليرانيــة ضــد النظــام كونهــا ســاهمت فــي تدنــي مســتوى املعيشــة وتــرّدي 
ــة للمواطنــن، وتراجــع قدرتهــم الشــرائية بســبب ارتفــاع  األوضــاع االقتصادي
األســعار، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تفاقــم مشــكات اجتماعيــة نتيجــة الظواهــر 
ــى فــرض العقوبــات كانخفــاض معــدل صــادرات النفــط،  الســلبية املترتبــة عل
وهــروب االســتثمار األجنبــي املباشــر، خصوًصــا شــركات النفــط، وانهيــار قيمــة 
العملــة، وانخفــاض معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي. وبالنســبة إلى اخلارج، 
اســتهدفت أذرع إيــران فــي ســوريا واليمــن مــن خــال الضربــات العســكرية 
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املكثفــة علــى مواقــع متركزاتهــم، ولذلــك رمبــا جنحــت واشــنطن وتــل أبيــب فــي 
االتفــاق مــع موســكو علــى خــروج امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا.

وأراد روحانــي بقولــه: »إيــران لــم تخــَش التهديــدات قــط وســتتعامل باملثــل 
أمــام التهديــدات« إيصــال رســائل تهديــد للواليــات املتحــدة بــأن علــى اإلدارة 
األمريكيــة أن تعــي وتــدرك بــأن إيــران رقــم مؤثر وفعال فــي املعادلتن اإلقليمية 
والدوليــة، ومتتلــك مــن كــروت القــوة وأوراق الضغــط مــا ميكنهــا مــن التأثيــر 
ــا، فضــًا عــن تلويحــه  فــي األمــن والســلم اإلقليمــي أو الدولــي أو االثنــن مًع
بالقــدرات اإليرانيــة علــى خلــق التهديــدات املباشــرة للمصالــح األمريكيــة وأمــن 
احللفــاء االســتراتيجين لواشــنطن مبنطقــة اخلليــج العربــي، والتأثيــر علــى 
عبــور النفــط للغــرب األوروبــي وللــدول املختلفــة بتحكمهــا فــي مضيــق هرمــز 

إذا مــا أقبلــت واشــنطن علــى إعاقــة تصديــر النفــط اإليرانــي.

ويعكــس قــول روحانــي: »احلديــث مــع أمريــكا ليــس لــه معنــى ســوى االستســام 
وإنهــاء منجــزات األمــة« إصــراًرا إيرانّيًــا واضًحــا علــى عــدم احتــرام الشــرعية 
والقوانــن واألعــراف الدوليــة، إذ اعتبــر مجــرد االســتجابة للمطالــب األمريكية 
ــران مســتقبًا مــن  ــع إي ــووي مبــا مين ــاق الن ــى االتف ــد عل ــاوض مــن جدي بالتف
املضــي قدًمــا فــي تخصيــب اليورانيــوم، وإغــاق مفاعــل املــاء الثقيــل، ووقــف 
برامــج الصواريــخ الباليســتية، وخــروج امليليشــيات اإليرانية من ســوريا والعراق 
وغيرهمــا، ووقــف الدعــم العســكري مليليشــيا احلوثــي.. استســاًما وإذعاًنــا 
لواشــنطن يفقــد إيــران احلفــاظ علــى مكتســباتها فــي اإلقليــم، ومعنــى ذلــك أن 
هنــاك رفًضــا إيرانّيًــا ملطالــب تهدئــة األوضــاع فــي املنطقــة، وعــدم وجــود رغبــة 
إيرانيــة حقيقيــة للتقــارب مــع دول اخلليــج التــي تطالــب إيــران باحتــرام سياســة 
حســن اجلــوار اإلقليمــي وعــدم التدّخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة 

واخلليجيــة واحتــرام ســيادة الــدول.

ورد ترامــب اليــوم 2018/7/23 عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« 
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اللهجــة  شــديدة  بتصريحــات 
روحانــي:  مهــدًدا  إيــران،  ضــد 
الواليــات  تهــدد  أن  »إيــاك 
املتحــدة مــرة أخرى وإال ســتواجه 
ــة  ــا ســوى قل ــم يواجهه ــب ل عواق
»لــم  مضيًفــا:  التاريــخ«،  عبــر 
نُعــد دولــة تتهــاون مــع كلماتكــم 
واملــوت.  العنــف  بشــأن  املختلــة 

احترســوا!«.

بينمــا تعكــس دعوتــه للتقــارب مــع دول اخلليــج العربــي القضيــة اجلوهريــة 
الثانيــة فــي خطابــه، بقولــه: »فــي ظــل الظــروف اجلديــدة فــإن بــادي تســعى 
خللــق َعاقــات جيــدة مــع العالــم، وترغــب فــي أفضــل َعاقــات مــع اجلــوار، 
ــاك إدراًكا  ــن«، فــإن هن وإصــاح الَعاقــات مــع الســعودية واإلمــارات والبحري
إيرانّيًــا بحقيقــة الضغــوط الداخليــة واخلارجيــة علــى إيــران، وإن املخــرج 
لتفاديهــا هــو إعــادة حتســن الَعاقــات مــع دول اخلليــج العربــي ملــا لذلــك مــن 
دور فــي تخفيــف الضغــوط علــى النظــام اإليرانــي، إذ لعبــت الســعودية ومعهــا 
ــًرا فــي حصــار املشــروع اإليرانــي فــي املنطقــة،  اإلمــارات والبحريــن دوًرا كبي
وجنحــت كذلــك فــي حشــد الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة النتهــاج سياســات أكثر 
ــة  ــن واالســتقرار للمنطق ــد األم ــل ســلوكها مبــا يعي ــران لتعدي تشــدًدا ضــد إي
برّمتهــا، وهــو مــا أتــى ثمــاره فــي دعــوة روحانــي للتقــارب مــع الــدول اخلليجيــة 
ــا فــي معاجلــة الضغــوط التــي  الثــاث، بوصــف هــذا التقــارب مدخــًا مهّمً
تتعــرض لهــا إيــران فــي املرحلــة الراهنــة، بالنظــر إلــى حجــم وثقــل الســعودية 
لــدى الفواعــل الدوليــة الضاغطــة علــى إيــران. ورغــم أن هــذه التصريحــات قــد 
تكــون منــاورة مــن روحانــي لكنهــا تعكــس اإلدراك اإليرانــي ملكمــن أزمتهــا فــي 

اإلقليــم.
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فاململكــة العربيــة الســعودية قــد وقفــت حائــط صــد منيًعــا في مواجهة النشــاط 
اإليرانــي فــي اخلليــج العربــي، ال ســّيما فــي البحريــن، كما أنها شــكلت التحالف 
العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، ممــا أســهم فــي حتجيــم نفــوذ ميليشــيات 
احلوثيــن املدعومــن مــن إيــران، كمــا أنهــا شــكلت التحالــف الــذي وضــع 
إيــران علــى قائمــة الــدول الداعمــة لإلرهــاب، وأســهمت سياســات اململكــة فــي 
حتجيــم تأثيــر إيــران علــى الســاحة العراقيــة مــن خــال التقــارب مــع احلكومــة 
ــى الســاحة الســورية،  ــران عل ــون الشــيعي، واســتنزاف إي ــادة املك ــة وق العراقي
وحشــد القــوى اإلقليميــة والدوليــة ضــد الوجــود اإليرانــي فــي املنطقــة، كمــا 
أســهمت مــن خــال َعاقاتهــا املتميــزة مــع حكومــات بعــض الــدول فــي التأثيــر 
علــى النفــوذ اإليرانــي اإلقليمــي كمــا حــدث فــي الســودان واملغــرب وموريتانيــا 

وجــزر القمــر وبعــض دول جنــوب شــرق آســيا.

وأمــام هــذا التحــدي الــذي فرضتــه سياســات الســعودية علــى إيــران يبــدو أن 
روحانــي أدرك أن مدخــل تخلــص إيــران مــن الضغــوط الداخليــة واخلارجية هو 
فتــح صفحــة جديــدة مــع اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج باعتبارهــا 
أحــد أهــم محــركات الضغــوط التــي تواجهاهــا إيــران، ولكــن التســاؤل هــو: هــل 
روحانــي جــاد فــي تصريحاتــه باجتــاه التقــارب مــن دول اخلليــج، خصوًصــا أنــه 
ــى  ــى املكتســبات اإليرانيــة فــي اإلقليــم؟ ال شــك أن ذلــك يتوقــف عل يصــّر عل
جملــة مــن العوامــل كانــت ســبًبا رئيســّيًا فــي السياســات اخلليجيــة التصعيديــة 
جتــاه إيــران، وفــي مقدمتهــا اســتعداد إيــران للتخلــي عــن مبــدأ تصديــر الثــورة 
ــدأ حســن  ــرام مب ــة واحت ــدول العربي ــة لل ــل فــي الشــؤون الداخلي وعــدم التدّخ
اجلــوار مــع وقــف دعــم اإلرهــاب واجلماعــات املتطرفــة وامليليشــيات املســلحة 

فــي ســوريا والعــراق واليمــن، واإلســهام فــي حتقيــق االســتقرار اإلقليمــي.

وميثــل تأكيــد روحانــي علــى أمــن املعابــر املائيــة فــي املنطقــة القضيــة احملوريــة 
الثالثــة فــي خطابــه، وذلــك فــي ضــوء لهجتــه التصاحليــة مــع دول اخلليــج 
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العربــي، إذ ســعى الرئيــس اإليرانــي للتخفيــف مــن حــدة اخلطــاب السياســي 
اإليرانــي جتــاه أمــن ومصالــح دول اخلليــج العربــي، والتراجــع إلــى حــد مــا عــن 
تهديــدات القــادة اإليرانيــن وبينهــم روحانــي ذاتــه واملرشــد خامنئــي بإغــاق 
ــن وقطــر،  ــت والبحري ــراق والكوي ــد للع ــذ البحــري الوحي ــز -املنف ــق هرم مضي
وأحــد أهــم املمــرات املائيــة للبتــرول فــي العالــم بعبــور 40% مــن اإلنتــاج العاملــي 
النفطــي مــن خالــه، ومــن هنــا أهميتــه فــي السياســة الدوليــة- أمــام نفــط 
املنطقــة إذا مــا حاولــت الواليــات املتحــدة حرمــان إيــران مــن تصديرهــا النفــط 
بعــد دعوتهــا الوحــدات الدوليــة باالمتنــاع عــن شــراء النفــط مــن إيــران، بقولــه: 
»الــذي يفهــم قليــًا فــي السياســة ال يقــول إنــه ســيقف أمــام تصديــر النفــط 
اإليرانــي، لــدى طهــران مضايــق كثيــرة ومضيــق هرمــز أحدهــا. يا ســيد ترامب، 
إّن اإليرانيــن أهــل شــرف وضامنــون ألمــن املعابــر املائيــة فــي املنطقــة طــوال 

التاريــخ. عليــك أال تلعــب بذيــل األســد، فســتندم«.

ورغــم أن إيــران تــدرك بــأن التهديــد بإغــاق مضيــق هرمــز الــذي يعــد أحــد 
أهــم املمــرات املائيــة فــي العالــم وأكثرهــا حركــة للســفن ســيجلب تكاليــف 
باهظــة علــى النظــام اإليرانــي، ويصبــح مبثابــة عمليــة انتحــار للنظــام اإليرانــي، 
وســيكون آخــر مســمار فــي نعــش نظــام واليــة الفقيــه، ولذلــك لطاملــا هــددت 
إيــران بإغاقــه ولــم تفعــل.. فإنهــا أرادت إيصــال رســالة تطمينيــة لــدول اخلليــج 
فــي ســياق نبرتهــا التصاحليــة، ومــن جهــة أخــرى إيصــال رســالة للواليــات 
املتحــدة بــأن إيــران متتلــك مــن البدائــل مــا ميكنهــا مــن تصديــر نفطهــا للــدول 
ــا خرجــت بعــض شــركات النفــط  ــه كم ــا، ال ســّيما أن ــة معه ــة واملتعاون احلليف
مــن إيــران واســتجابت للعقوبــات األمريكيــة، فهنــاك دول بالفعــل مثــل الصــن 
وروســيا والهنــد وتركيــا أعلنــت عــدم انصياعهــا لدعــوات مقاطعــة النفــط 

ــة. ــي األمريكي اإليران
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اخلاصــة، يفهــم مــن بــن ســطور تصريحــات روحانــي إدراك إيرانــي بطبيعــة 
ــذ مجــيء  ــران من ــي متــر بهــا إي ــدة الت ــة اجلدي ــدة« أو املرحل »الظــروف اجلدي
ترامــب إلــى ســدة احلكــم، وهــي ظــروف شــهدت فيهــا إيــران ارتــدادات قويــة 
علــى صعيــد أنشــطتها التوســعية اخلارجيــة فــي ســوريا واليمــن والعــراق وحتــى 
فــي دول املغــرب العربــي، وتخلًيــا مــن احللفــاء والشــركاء االســتراتيجين، 
األراضــي  مــن  ميليشــياتها  بخــروج  ودمشــق، ومطالبتهــا  ال ســّيما موســكو 
الســورية، مقابــل التنســيق األمريكي-الروسي-اإلســرائيلي علــى تقليــم أظافــر 
إيــران فــي ســوريا، فضــًا عــن األوضــاع االقتصاديــة الكارثيــة الضاغطــة التــي 
تســببت فــي اســتمرارية االحتجاجــات منــذ نهايــة 2017 حتــى وقتنــا الراهــن 
بشــكل متقطــع، وأزمــة شــرعية سياســية علــى الصعيــد الداخلــي، اجتمعــت 
ســوّيًا لتشــكل ضغًطــا علــى النظــام السياســي اإليرانــي وجتعلــه يعيــد حســاباته 
وسياســاته جتاه دول اجلوار، ال ســّيما اململكة العربية الســعودية التي مارســت 
دوًرا كبيــًرا فــي دفــع إيــران نحــو إعــادة حســاباتها فــي سياســاتها اإلقليميــة.




