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ي دونالــد ترامــب هــدف إدارتــه ،وهــو الوصــول إىل صفقــة جديدة
حــدَّ د الرئيــس األمريـ ّ
مــع إي ـران تضمــن تعديــل ســلوك ال ِّنظــام اإلي ـراين ،وأوضــح وزيــر الخارجيــة مايــك
بومبيــو مالمــح هــذا التعديــل املطلــوب يف اثنــي عــر بنــدً ا ،تعالــج باألســاس ثــاث
قضايــا رئيســية :الخلــل يف االتِّفــاق النــووي ،والقــدرات الصاروخيــة اإليران َّيــة ،وســلوك
ين املهــدِّ د لألمــن واالســتقرار اإلقليم َّيــن .واعتمــد ترامــب اســراتيجية
ال ِّنظــام اإليــرا ّ
ـات الرافعـ َة األساســية
«الضغــوط القصــوى» ،للوصــول إىل هــذه الصفقــة ،وتُ َعــدّ العقوبـ ُ
ضمــن هــذه االسـراتيجية .وتختــر إدارة ترامب اسـراتيجيتها عــر التصعيــد التدريجي
مــع عــرض الجلــوس إىل طاولــة التفــاوض ،مــن أجــل التوصــل إىل اتِّفــاق جديــد.
يف هــذا اإلطــار تحــاول هــذه الورقــة أن تقــدِّ م إجابــة عــن تســاؤل رئيــي حــول َمواطــن
القــوة والضعــف يف اسـراتيجية «الضغــوط املكثفــة» الراهنــة وأثرهــا يف تحقيــق هــدف
تعديــل ســلوك إيـران ،وذلــك مــن منطلــق أربــع فرضيــات رئيســية:
ـف
 أن االتِّفــاق النــووي تــرك أمــام إدارة ترامــب جملــة مــن التحديــات يف مــا يتعلــق بامللـ ّين ،والوصــول إىل اتِّفــاق جديــد يحتــاج التغلُّــب عــى تلــك التحديات.
اإليـرا ّ
ي التدريجــي يف إطــار اســتهداف تعديــل ســلوك إيـران قــد ميكِّــن
 أن التصعيــد األمريـ ّمــن الوصــول إىل لحظــة تفــاوض مــع إيـران دون ردود فعــل غــر متو َّقعــة تُر ِبــك املشــهد
اإلقليمــي أو الــدويل ،إىل جانــب وصولهــا إىل تلــك اللحظــة وهــي منهكــة بحيــث تقلِّــص
مكاســبها املتو َّقعــة يف عمليــة التفــاوض إىل ال َحــدّ األدىن.
 أن تغليــب ال ـراع عــى التعــاون بــن الواليــات امل َّتحــدة واألط ـراف الدوليــة الفاعلــةيف ال ِّنظــام الــدويل ،يفــرض تحديــات حقيقيــة أمــام إنجــاز االسـراتيجية التــي تتبناهــا
إدارة ترامــب.
 أنــه كلــا اتســمت االس ـراتيجية األمريك َّيــة بالتكامــل والتــوازن بــن عنارصهــا كافــة،ح َّق َقــت هدفهــا يف تعديــل ســلوك إي ـران وح َر َمتهــا ُف ـ َرص املنــاورة وكســب الوقــت.
ً
أول :عوامل قوة االسرتاتيجية األمريك َّية تجاه إيران
تحتـ ّـل الواليــات املتَّحــدة املكانــة الدوليــة األهـ ّم بفــارق كبري عــن غريها مــن القــوى الدولية،
وتدعــم هــذه املكانــة اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبعهــا الواليــات املتَّحــدة تجــاه
إيــران ،وتظهــر عوامــل قــوة هــذه االســراتيجية يف عــدد مــن العنــارص كالتــايل:
 -1القدرة عىل حظر التعامالت املالية الواقعة ضمن نطاق العقوبات
تكتســب العقوبــات التــي متارســها الواليــات املتَّحــدة عــى التعامــات املاليــة اإليران َّيــة قوتهــا
مــن القــدرة األمريك َّيــة الهائلــة عــى الســيطرة عــى حركــة األمــوال والتعامــات املاليــة دول ًّيــا
ي يخ ـ ِّول إىل الرئيــس
ي( ،)1كــا أن القانــون األمري ـ ّ
بفعــل قــوة ومكانــة الــدوالر األمري ـ ّ
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ترامــب فــرض عقوبــات عــى «جمعيــة االتصــاالت املاليــة العالَميــة بــن املصــارف» ،وهــي
املؤسســة الرئيســية املســتخدمة لتحويــل األمــوال بــن البنــوك يف جميــع أنحــاء العالَــم
َّ
(ســويفت) ،وعــى مديريهــا ،وذلــك يف حــال رفــض هــذه الجمعيــة فصــل البنــوك اإليرانيَّــة
عــن التعامــات املاليــة الدوليــة ،وميكــن للرئيــس أن يســتخدم صالحياتــه التنفيذيــة لوضــع
يب
يب وبنــك االســتثامر األورو ّ
أعضــاء مجلــس إدارة وكبــار مســؤويل البنــك املركــزي األورو ّ
والبنــوك املركزيــة الوطنيــة ضمــن قامئــة الجــزاءات األمريك َّيــة.
كذلــك لــوزارة الخزانــة األمريك َّيــة ســلطة اســتهداف الــركات اإليران َّيــة كــركات الشــحن
الوطنيــة ورشكات الطــران والتأمــن ومنظَّمــة الطاقــة الذريــة التــي كانــت ضمــن قامئــة
العقوبــات التــي ُوقّعــت يف الرابــع مــن نوفمــر  ،2018باإلضافــة إىل الــركات التــي ميلكهــا
أو يتح َّكــم فيهــا الحــرس الثــوري وصناعــة الدفــاع اإليرانيَّــة ،ومتثــل هــذه القطاعــات نحــو
 %20مــن إجــايل القيمــة الســوقية لبورصــة طهــران املاليــة .وميكــن أن تفــرض وزارة
الخزانــة األمريكيَّــة عقوبــات عــى مجموعــة الــركات التابعــة للمرشــد عــي خامنئــي التــي
واملؤسســات الخرييــة ،حيــث
تبلــغ ميزانيتهــا  200مليــار دوالر ،مبــا يف ذلــك الصناديــق
َّ
يج ّمــد مســؤولو ال ِّنظــام أموالهــم .كذلــك ميكــن أن يســتخدم ترامــب صالحياتــه التنفيذيــة
ين حصــة ،وتوســيع العقوبــات
الســتهداف الــركات التــي ميلــك فيهــا الحــرس الثــوري اإليــرا ّ
لتشــمل صناعــات التعديــن والبنــاء والهندســة يف إيــران ،وأي قطــاع آخــر ذا أه ِّميَّــة
اســراتيجية(.)2
إىل جانــب ذلــك ميكــن للواليــات املتَّحــدة فــرض عقوبــات تشــمل الكيانــات كافــة مــن الدول
واملؤسســات والــركات واألفــراد الذيــن يخالفــون برنامــج العقوبــات األمريك َّيــة .لهــذا حــرم
َّ
()3
ترامــب -مبج ـ َّرد تهديــده باالنســحاب مــن االت ِّفــاق النــووي -إيــران مــن مثــار االتِّفــاق ،
فقبــل أن تدخــل العقوبــات حيــز التنفيــذ خــرج عديــد مــن الــركات الكــرى مــن الســوق
اإليران َّيــة تحــت تأثــر التهديــدات األمريك َّيــة ،فضـ ًـا عــن إعــادة عديــد مــن الــدول تقييــم
مواقفهــا وانتظــار مــا س ُيس ـ ِفر عنــه املوقــف األمري ـيّ ،بــل عجــزت دول كاالت ِّحــاد األوريب
عــن توفــر بديــل للتبــادل املــايل عــن الجمعيــة العالَميــة (ســويفت) .يوضــح حج ـ َم تلــك
ين يف
القــدرة التفاهــاتُ التــي دخلــت فيهــا مثــاين دول رئيســية مســتوردة لل ِّن ْفــط اإليــرا ّ
فضــا عــن التــزام دول
ً
مفاوضــات مــع الواليــات املتَّحــدة الســتثنائها ملــدة ســتة أشــ ُهر،
ين وخــروج رشكات أخــرى مــن الســوق اإليران َّيــة
أخــرى وقــف واردتهــا مــن ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
بعدمــا رفضــت الواليــات املتَّحــدة منحهــا اســتثنا ًء الســتمرار عملهــا ،كرشكــة توتــال التــي
اضطُ ـ َّرت إىل بيــع نصيبهــا يف حقــل بــارس ال ِّنفْطــي.
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 -2إمكانية التأثري عىل سوق ال ِّنفْط وخفض الصادرات اإليران َّية
لــدى الواليــات املتَّحــدة تأثــر كبــر عــى ســوق ال ِّنفْــط ،ألنهــا املنتــج الثــاين عالَم ًّيــا،
ومرشَّ ــحة خــال فــرة زمنيــة قصــرة لتكــون املنتــج األول مبعـ َّدل  12مليــون برميــل يوم ًّيــا،
متخطيــة روســيا التــي يبلــغ معـ َّدل إنتاجهــا  11.6مليــون برميــل .وألن ال ِّن ْفــط ميثِّــل املصــدر
الرئيــي للدخــل القومــي يف إيــران (كانــت صــادرات إيــران  2.7مليــون برميــل قبــل توقيــع
العقوبــات ،وأصبحــت بعــد الرابــع مــن نوفمــر  1.1مليــون برميــل يف اليــوم)( ،)4فقــد
صممــت الواليــات املتَّحــدة عقوباتهــا لحرمــان إيــران مــن عوائــد هــذا املــورد الحيــوي ،ليــس
هــذا وحســب ،بــل إن الواليــات املتَّحــدة مــن خــال التعــاون مــع حلفائهــا ميكــن أن تضمــن
اســتقرار ســوق ال ِّن ْفــط مــن خــال:
ين بعــد توقيــع العقوبــات عــى
أ -تعويــض أي نقــص يف الســوق نتيجــة خــروج ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
قطــاع الطاقــة.
ب -تخفيــض األســعار مــن خــال زيــادة املعــروض يف األســواق ،ولهــذا الــدور أهميتــه يف
نجــاح أو فشــل االســراتيجية األمريكيَّــة تجــاه إيــران.
متثــل العقوبــات ال ِّنفْطيــة ركيــزة مه َّمــة يف اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبناهــا
إدارة ترامــب ،ومنــذ دخــول العقوبــات عــى قطــاع الطاقــة يف الرابــع مــن نوفمــر حيــز
التنفيــذ ولفــرة متتــد إىل ســتة أشـ ُهر فــإن هــذه العقوبــات ســتكون محـ ّـل اختبــار ومراجعــة
مــن اإلدارة األمريك َّيــة لتحديــد مســاحات الحركــة املتاحــة والخيــارات املمكنــة( .)5وبقــدر مــا
ينظــر البعــض إىل أن االســتثناءات التــي منحتهــا الواليــات املتَّحــدة لثــاين دول باالســتمرار
ين ملــدة ســتة أشــهر تعكــس ضع ًفــا يف أحــد عنــارص االســراتيجية،
يف اســترياد ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
فــإن هــذه االســتثناءات -عــى العكــس -متَّــت عــر الحــوار والتفاهــم مــع هــذه الــدول،
وهــذا لــه داللتــه ،فضـ ًـا عــن أن بعضهــا يُ َعـ ّد مــن حلفــاء الواليــات املتَّحــدة الذيــن ميكــن
احتواؤهــم ،كــا أن هــذه االســتثناءات متَّــت ضمــن ات ِّفــاق ونقــاش حــول تخفيــض واردات
ين خــال فــرة االســتثناء ،وهــو مــا يعنــي أن الواليــات
هــذه الــدول مــن ال ِّنفْــط اإليــرا ّ
املتَّحــدة متلــك الضغــط عــى هــذه األطــراف باســتثناء روســيا والصــن أو مســاعدتها يف
إيجــاد بدائــل خــال فــرة الســاح.
 -3العالقة االسرتاتيجية مع الحلفاء اإلقليميني
وينســقون معهــا مــن أجــل الوصــول
لــدى الواليــات املتَّحــدة حلفــاء اســراتيجيون يتفقــون ِّ
ين ،بــل ميكــن القــول إن هــؤالء الحلفــاء وعــى
إىل هــدف تعديــل ســلوك ال ِّنظــام اإليــرا ّ
ـا يف عمليــة إعــادة تقييــم اإلدارة
رأســهم اململكــة العربيــة الســعوديَّة قــد لعبــوا دو ًرا مهـ ًّ
األمريك َّيــة الجديــدة لــدور إيــران يف مرحلــة «مــا بعــد االتِّفــاق النــووي» ،وقــد وفَّــر هــؤالء
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الحلفــاء ،تحدي ـ ًدا الســعوديَّة ،املنــاخ وقــوة الدفــع لنجــاح اســراتيجية ترامــب ،فقــد كان
خطــر إيــران كلمــة مفتاحيــة يف فهــم تو ُّجهــات السياســة الخارجيــة والدفاعية الســعوديَّة ،وال
شــك بــرزت هــذه التوجهــات يف مواجهــة الســياق اإلقليمــي الضاغــط والتفكــر يف إعــادة
التموضُ ــع اإلقليمــي ملواجهــة تداعيــات عــدم االســتقرار التــي صاحبــت اتســاع نفــوذ إيــران،
وقــد م َّه ـ َدت التوجهــات الســعوديَّة إلعــادة ترتيــب التحالفــات يف املنطقــة واســتعادة دفء
العالقــات األمريك َّية-الخليج َّيــة تحــت شــعار «مواجهــة خطــر إي ـران»(.)6
تســتفيد الواليــات املتَّحــدة مــن التنســيق مــع حلفائهــا يف املنطقــة لفــرض مزيــد مــن
الضغــوط عــى إيــران( ،)7فعــى مســتوى التنســيق األمنــي تبــذل الواليــات املتَّحــدة جهــو ًدا
لتشــكيل تحالــف أمنــي مــن أهدافــه املعلنــة مواجهــة خطــر إيــران ،وتــأيت هــذه الرتتيبــات
يف مــا يطلــق عليــه البعــض تشــكيل «ناتــو عــريب»( ،)8أو مــا يُعــ َرف بـ«تحالــف الــرق
األوســط االسـراتيجي» ،وذلــك مبشــاركة خمــس دول خليجيــة باإلضافة إىل مــر واألردن،
وتجــري خــال املرحلــة الراهنــة مشــاورات بــن الواليــات املتَّحــدة ودول هــذا التحالــف
مــن أجــل الوصــول إىل الصيغــة املناســبة والــدور املنــوط بــه ،وذلــك عــى الرغــم مــن
التح ِّديــات العديــدة التــي تواجهــه ،لكــن بــأي حــال يعكــس هــذا التحالــف جان ًبــا مــن جوانب
ين( .)9ويبــدو أن هــذا التحالــف ســيكون مظلَّــة
السياســات األمريك َّيــة ملواجهــة النفــوذ اإليــرا ّ
حاميــة إقليميــة ذات طابــع مشــرك وبديـ ًـا مــن مظلــة الحاميــة األمريك َّيــة الســابقة ،وذلــك
عــى ضــوء عــدم الرغبــة األمريك َّيــة يف إعــادة انتشــارها العســكري يف الــرق األوســط.
بخاصــة الخليجيــة،
وعــى مســتوى التنســيق االقتصــادي ،مــن املتوقَّــع أن تعمــل دول املنطقــةَّ ،
عــى اتبــاع سياســة العصــا والجــزرة مــن خــال بنــاء عالقــات مــع الــركات التــي اضطُـ َّرت
حصصــا
إىل االنســحاب مــن الســوق اإليرانيَّــة أو تجميــد عالقاتهــا التجاريــة معهــا ومنحهــا
ً
اســتثامرية تنافســية يف األســواق املحليــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى وقــف هــذه الدول
را
َّ
أي تعامــات تجاريــة مــع الــركات التــي تتجاهــل العقوبــات وتتعامــل مــع إيــران .وأخـ ً
تنســيق الواليــات املتَّحــدة سياســاتها ال ِّنفْطيــة مــع دول
يدعــم االســراتيجي َة األمريك َّيــ َة
ُ
الخليــج ،وهــذا التنســيق:
أ -ميكن أن يخفض األسعار.
بديل نفط ًّيا يف السوق.
ب -يوفِّر ً
فرصــا أكــر لتشــديد العقوبــات ال ِّنفْطيــة عــى
وهــذا الوضــع مينــح الواليــات املتَّحــدة ً
إيــران(.)10
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 -4إمكانية احتواء الحلفاء الدوليني
بــرف النظــر عــن الخــاف الظاهــر عــى الســطح بــن الواليــات املتَّحــدة وبعــض األطراف
األوروب َّيــة ،فــإن العالقــة بــن الطرفــن ذات طابــع اســراتيجي ،وعــى الرغــم مــن معارضة
ي مــن
دول الرتويــكا األوروب َّيــة أعضــاء االتِّفــاق النــووي ،ودول االت ِّحــاد ،للموقــف األمري ـ ّ
االنســحاب مــن االت ِّفــاق النــووي ،فــا تــزال الواليــات املتَّحــدة متلــك النفــوذ والقــدرة عــى
تغيــر هــذا املوقــف ،ال ســيام أن املصالــح األوروب َّية-األمريك َّيــة املشــركة أكــر مــن التضحيــة
بهــا ألجــل احتفــاظ أوروبــا بعالقاتهــا مــع إيــران ،فضـ ًـا عــن أن الطرفــن يتوافقــان يف
ـص املخاطــر التــي تشـكِّلها إيــران ،تحديـ ًدا مــا يتعلــق بربنامــج الصواريــخ الباليســتية
مــا يخـ ّ
والســلوك اإلقليمــي املزعــزع لالســتقرار ،وميكــن أن تســاعد أوروبــا الواليــات املتَّحــدة
الخاصــة بالربنامــج الصاروخــي ومكافحــة اإلرهــاب وانتهــاكات
اســتنا ًدا إىل العقوبــات
َّ
حقــوق اإلنســان ،وهــي العقوبــات غــر النوويــة التــي مل يوقــف االتِّفــاق النــووي العمــل بها.
أي مــن الــدول األوربيــة اســتضافة قنــاة املدفوعــات املاليــة مــع إيــران
يؤكِّــد ذلــك رفـ ُ
ـض ٍّ
خشــية الدخــول يف تَ َح ـ ٍّد مــع اإلدارة األمريك َّيــة ،ال ســيام أن قنــاة املدفوعــات قــد تصبــح
جــز ًءا دامئًــا مــن نظــام املدفوعــات الــدويل ،وتدشــينها يهــدد النفوذ املــايل لواشــنطن .وهذا
اإلجــراء املــايل وإن كان متوقَّ ًعــا مــن روســيا والصــن فإنــه ال يبــدو واقع ًّيــا بالنســبة إىل
أوروبــا ،ولــو كانــت يف العالقــة بــن الطرفــن فجــوة مؤقتــة ســببها سياســة ترامــب تجــاه
بعــض القضايــا املشــركة( .)11وقــد قــال جــون بولتــون إن «الواليــات امل َّتحــدة لــن تســمح
يب أو أي جهــة أخــرى بتقويــض تلــك العقوبــات» ،وذلــك عــى خلفيــة
لالتِّحــاد األورو ّ
خاصــة بهــدف التحايــل عــى العقوبــات األمريك َّيــة
يب إلنشــاء آليــة َّ
خطــط االتِّحــاد األورو ّ
()12
عــى صــادرات ال ِّن ْفــط اإليرانيَّــة .
ومــن الواضــح أنــه باســتثناء روســيا والصــن ،وألســباب سياســية وتنافســية مــع الواليــات
املتَّحــدة األمريك َّيــة ،ســيجد كثــر مــن الــدول ،مبــا فيهــا الــدول األوروب َّيــة ،نفســها مضطــرة
ـادي مــع إيــران ،أمــا
تحــت ضغــط السياســة األمريكيَّــة الراهنــة -إىل وقــف التعامــل االقتصـ ّين ف ُي َعـ ّد أمـ ًرا شــبه مســتحيلٍ يف الوقــت الراهــن .ومــع وجــود
االســتثامر يف الداخــل اإليــرا ّ
بعــض الــركات األوروبيَّــة واآلســيوية الصغــرة التــي ليــس لهــا تعامــات مــع الواليــات
املتَّحــدة األمريك َّيــة ،فقــد تســتمر يف التعامــل مــع إيــران ،إال أنّهــا عاجــزة عــن إنقــاذ
ين أو مــلء فــراغ الــركات الكــرى.
االقتصــاد اإليــرا ّ
 -5املصداقية والقدرة عىل صناعة ال َّزخْم والتأثري
اتســمت مواقــف ترامــب تجــاه إيــران بال ِج ِّديَّــة ،واكتســبت مصداقيــة مــع رشوعــه يف
تحويلهــا إىل سياســات واقعيــه بداي ـ ًة مــن االنســحاب مــن االت ِّفــاق النــووي ثــم اســتعادة
را نفســ ًّيا
كامــل العقوبــات عــى إيــران ،األمــر الــذي أعطــى االســراتيجية َز ْخ ً
ــا وتأثــ ً
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را ،فقبــل االنســحاب مــن االتِّفــاق النــووي خلقــت ترصيحــات ترامــب ومواقفــه أجــوا ًء
كبـ ً
مــن الشــك أخذهــا عديــد مــن الــدول والكيانــات االقتصاديــة العامليــة يف الحســبان ،و ِمــن
ث َ ـ َّم حــرم هــذا ال َز ْخــم إيــران مــن االســتفادة الكاملــة مــن االتِّفــاق(.)13
أمــا بعــد الخــروج مــن االت ِّفــاق النــووي فقــد تراجعــت الصــادرات ال ِّنفْطيــة اإليران َّيــة ،إذ
خــرج عديــد مــن الــركات الكــرى مــن الســوق اإليران َّيــة ،وأغلبهــا رشكات عاملــة يف
ين كال ِّنفْــط والغــاز والطــران والبنــوك والتأمــن
قطاعــات محوريــة لالقتصــاد اإليــرا ّ
والنقــل البحــري والصناعــة ،ويف جانــب آخــر وقفــت رشكات أخــرى تعاقــدات ســابقة مــع
ين يف
إيــران مبليــارات الــدوالرات ،كــا قفــز ســعر الــدوالر األمريـ ّ
ي أمــام التومــان اإليــرا ّ
الســوق املوازيــة بنســبة ارتفــاع فاقــت  ،%110مــن  4200تومــان للــدوالر يف نهايــة ديســمرب
 2017إىل  9000تومــان للــدوالر الواحــد يف الرابــع والعرشيــن مــن يونيــو  ،2018ثــم وصــل
إىل  20ألــف تومــان يف شــهر أغســطس ،ثــم انخفــض واســتقر نســب ًّيا عنــد ســعر 13-15
ألــف تومــان للــدوالر الواحــد ،ومؤ َّخـ ًرا خــال ديســمرب  2018وصــل إىل  10500تومان .ويف
غضــون ذلــك ،ارتفــع العجــز يف امليزانيــة اإليران َّيــة يف الربــع الثالــث مــن الســنة الحاليــة
بشــكل ملحــوظ ،وهــو يف تصاعــد كبــر مقارنــة باألشــهر القليلــة املاضيــة ،كــا أن نِ َســب
التض ُّخــم يف البــاد وصلــت حســب بعــض الترصيحــات الرســم َّية إىل قرابــة  ،%35وبعــض
الســلع االســتهالكية مــن املــوا ّد الغذائيــة تضاعفــت قيمتهــا بنســبة .%400
نتيجـ ًة لتلــك األوضــاع زادت نســبة التذ ُّمــر وعــدم الرضــا الشــعبي نتيجــة سياســات ال ِّنظــام
وعــدم تقديــم حلــول حقيقيــة للمطالــب املتكــررة للمجتمــع واملشــكالت التــي يعــاين منهــا،
املؤسســات والــركات
َّ
بخاصــة يف مجــال تض ُّخــم األســعار والبطالــة وعــدم دفــع كثــر مــن َّ
شــبه الحكوميــة رواتــب موظفيهــا ،عــاوة عــى ارتفــاع ســعر العملــة األجنبيــة وشُ ــ ِّحها،
واســتمرار ال ِّنظــام يف إنفــاق األمــوال عــى امليليشــيات يف املنطقــة ودعــم ال ِّنظــام الســوري
ماليًّــا عــى حســاب الداخــل اإليــراين(.)14
ين
 -6القدرة عىل التأثري عىل رشعية ال ِّنظام اإليرا ّ
ي مــن االتِّفــاق النــووي،
مــع الصعوبــات االقتصاديــة التــي صاحبــت االنســحاب األمري ـ ّ
انفجــرت االحتجاجــات الفئويــة يف إيــران ،وانضـ ّم إىل االحتجاجــات تجــار البــازار ،واتســع
نطــاق اإلرضابــات ،وارتفعــت الشــعارات التــي تنـ ِّدد بال ِّنظــام ورمــوزه وسياســاته يف الداخــل
ـح بعــدد مــن املســؤولني
والخــارج ،وقــد ت َس ـ َّبب ذلــك يف أزمــة بــن أجنحــة ال ِّنظــام ،وأُطيـ َ
املاليــن كمحافــظ البنــك املركــزي وبعــض الــوزراء( ،)15فضـ ًـا عــن توجيــه لــوم واســع إىل
الرئيــس حســن روحــاين وتحميلــه مســؤولية الفشــل الســيايس واالقتصــادي(.)16
ي عــى الداخــل كأداة ضغــط عــى
جــاءت هــذه التطــورات متوافق ـ ًة مــع الرهــان األمري ـ ّ
ال ِّنظــام قــد تُجـ ِ
ـره عــى الجلــوس إىل طاولــة التفــاوض ،ويف ظـ ّـل تزايُــد وتــرة الضغــوط
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والتحديــات االقتصاديــة املصاحبــة لهــا فــإن الوضــع الداخــي يجعــل إيــران بيئــة مناســبة
لفاعليــة االســراتيجية األمريك َّيــة التــي تركِّــز عــى تفجــر الوضــع الداخــي عــر حرمــان
ال ِّنظــام مــن املــوارد الالزمــة لتحقيــق برنامجــه االقتصــادي ومعالجــة مشــكالته الداخليــة،
إذ ســيكون يف توفــر العمــات األجنب َّيــة صعوبــة ،وســتواجه طهــران صعوبــات بالغــة يف
تحصيــل عائــدات صادراتهــا ال ِّنفْطيــة وغــر ال ِّنفْطيــة.
ين نفســه عــن تقديــم أي
كذلــك يع ـ ِّزز فـ َ
ـرص نجــاح االســراتيجية «عج ـ ُز ال ِّنظــام اإلي ـرا ّ
حلــول ألزماتــه الداخليــة التــي تتســع رقعتهــا جغراف ًّيــا واجتامع ًّيــا ،يف ظـ ّـل انهيــار كبــر
يف القطــاع التجــاري الصغــر واملتوســط ،وخــروج هذيــن القطاعــن متا ًمــا مــن الســوق
يف ظـ ّـل تدهــور العملــة املحليــة والرضائــب والعقبــات البريوقراطيــة ،فضـ ً
ـا عــن خــروج
مؤسســات حكوميــة مثــل الحــرس الثــوري عــن جميــع هــذه املعوقــات عــر إعفــاءات
َّ
وتســهيالت حكوميــة ،واعتــاده أيضً ــا عــى التهريــب وامتالكــه رشكات حكوميــة تقــدِّ م
تســهيالت مبــارشة وغــر مبــارشة لــركات أخــرى مواليــة لــه تحــت أســاء مدنيــة»(،)17
ناهيــك بالفســاد والفجــوة الكبــرة بــن النخبــة والجامهــر.
 -7املواءمة والتد ُّرج
بقــدر مــا تبــدو الضغــوط األمريكيَّــة املتدرجــة لــدى البعــض عنــر ضعــف ضمــن
االســراتيجية األمريك َّيــة ،فإنهــا يف الواقــع مبثابــة سياســة بديلــة عــن مامرســة ضغــوط
حاســمة غــر مأمونــة العواقــب ،كــا أنهــا تتــواءم مــع هــدف تعديــل الســلوك ال تغيــر
ال ِّنظــام .هــذا التــد ُّرج يضمــن تضييــق الخنــاق عــى إيــران عــر مراحــل المتصــاص ر ّد فعلــه
عــر سياســة ال َّنفَــس الطويــل ،ودفعــه يف النهايــة إىل طاولــة التفــاوض وهــو يف حالــة
إنهــاك وعــدم قــدرة عــى املســاومة واملراوغــة ،كــا أنــه يف الوقــت نفســه مســار يعطــي
فرصــة لــإدارة األمريكيَّــة ملراجعــة اســراتيجيتها وتقييمهــا ،مــع مزيــد مــن الوقــت لتكويــن
أكــر قــدر ممكــن مــن اإلجــاع الــدويل ض ـ ّد إيــران ،ال ســيام أن عــد ًدا مــن األطــراف
الدوليــة املؤثــرة غــر ٍ
راض عــن السياســة األمريكيَّــة تجــاه إيــران ،بــل إن بعضهــا ال يــزال
حريصــا عــى اســتمرار عالقاتــه مــع إيــران ومســاعدتها عــى االلتفــاف عــى العقوبــات
ً
باملخالفــة للسياســة األمريكيَّــة ،ناهيــك بعــدم إثــارة بعــض األطــراف التــي لديهــا اســتعداد
را ت َج ُّنــب
لتح ـ ِّدي السياســة األمريك َّيــة إليــران ومحاولــة تليــن مواقفهــا مــع الوقــت ،وأخ ـ ً
ر بالواليــات املتَّحــدة أو حلفائهــا يف املنطقــة ،ال
ردود فعــل إيرانيَّــة غــر محســوبة قــد تـ ّ
ســيام وأن إيــران تهـ ِّدد بوقــف صــادرات ال ِّن ْفــط مــن املنطقــة إذا مــا ُحرمــت مــن تصديــر
نفطهــا(.)18
كذلــك ال تــو ّد الواليــات املتَّحــدة أن تفقــد العقوبــات جدواهــا ،إذ ســبق وحــذَّر وزيــر
ي األســبق جــاك لــو يف خطــاب يف  ،2016مــن «املخاطــرة يف أن يــؤ ِّدي
الخزانــة األمري ـ ّ
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االســتخدام املفــرط للعقوبــات يف نهايــة املطــاف إىل تقليــص قــدرة الواليــات امل َّتحــدة
عــى اســتخدامها عــى نحــو ف َّعــال ودفــع املعامــات املاليــة العالَميــة واألعــال بعيــدا عــن
الواليــات امل َّتحــدة»(.)19
 -8تقويض االتِّفاق النووي وتثبيت سقف التفاوض ليشمل ُمج َمل سلوك إيران
ال شــك أعــادت اســراتيجية ترامــب إيــران إىل دائــرة االســتهداف وس ـلَّطَت اســراتيجيته
عــى جوانــب خطــرة يف ســلوك إيــران وحــددت ســقفًا مــن الصعــب عــى أي إدارة بعــده
أن تتجــاوزه ،ال ســيام يف ظـ ّـل مــا ت َكشَّ ــف مــن اســتفادة إيــران مــن االتِّفــاق النــووي و َج ْعلــه
ـا كان منتظَـ ًرا بعــد توقيــع االت ِّفــاق.
وســيلة لتعزيــز سياســاتها ونفوذهــا وتوجهاتهــا بعيـ ًدا عـ َّ
عــى ضــوء ذلــك يبــدو مــن الصعــب العــودة إىل الحديــث عــن تفعيــل االتِّفــاق مــرة أخــرى،
بــل ســيكون هــدف أي إدارة أو مســؤول هــو الوصــول إىل اتِّفــاق جديــد مــع إيــران ال
ـا يجــب أن يشــمل تفا ُوضً ــا حــول ُمج َمــل
يقتــر عــى املعالجــة النوويــة وحســب( ،)20بــل حتـ ً
والتوســعي الــذي يهـ ِّدد مصالــح الواليــات املتَّحــدة ومصالــح حلفائهــا
ســلوك إيــران العــدايئ
ُّ
فضــا عــن ضــان عــدم الوصــول إىل العتبــة النوويــة يف
ً
االســراتيجيني يف املنطقــة،
املســتقبل ،مــن خــال تغيــر مــا يُع ـ َرف ببنــد الغــروب يف االتِّفــاق النــووي ،وهــو خــاص
بانتهــاء بعــض القيــود التقنيــة املفروضــة عــى األنشــطة النوويــة تدريجيًّــا اعتبــا ًرا مــن
 ،2025مبــا قــد يســمح إليــران باســتكامل برنامجهــا النــووي(.)21
ين ينتظــر نتائــج االنتخابــات األمريك َّيــة القادمــة ومعرفــة مــا إذا كانــت اإلدارة
ال ِّنظــام اإليــرا ّ
الحاليــة س ـ ُيعاد انتخابهــا أم ســتأيت إدارة عــى منــط اإلدارة الســابقة ،لكــن كل ذلــك يُ َع ـ ّد
مجازفــة إيران َّيــة محفوفــة باملخاطــر يف ظـ ّـل الســقف الــذي أعــاد فيــه ترامــب تصنيــف
إيــران دولـ ًة مارقــة تهـ ِّدد مصالــح الواليــات املتَّحــدة ،بــل ويف ظـ ّـل اتِّفــاق الــدول األوروب َّيــة
مــع هــذا التصنيــف إىل حـ ّد كبــر.
ين يف مواجهة الضغوط األمريك َّية
 -9تواضع خيارات ال ِّنظام اإليرا ّ
ـب تَواضُ ــع نتائــج السياســات اإليران َّيــة يف مواجهــة العقوبــات ،يف تعزيــز اســراتيجية
يصـ ّ
الضغــوط التــي تتبناهــا إدارة ترامــب ،فعــى ســبيل املثــال قــد يــؤ ِّدي َع ْجــز الــدول األوروب َّيــة
ين بفتــح قنــوات ماليــة بديلــة وإيجــاد حلــول بنكيــة لتحفيــزه عــى
عــن تلبيــة الــرط اإليــرا ّ
البقــاء يف االت ِّفــاق النــووي إىل انهيــار االت ِّفــاق مــن جهــة ،ويعـ ِّزز الضغــوط األمريك َّيــة عــى
إيــران مــن جهــة أخــرى ،كــا أن التعويــل عــى اســراتيجية املقاومــة تجرِبــة ثبــت فشــلها
ـي يعتمــد بصــورة أساســية عــى عائــدات
مــن قبــل ،ألن االقتصــاد اإليــرا ّ
ين اقتصــاد ريعـ ّ
ال ِّنفْــط ،واتبــاع سياســات تقشــفية وسياســات ماليــة ملعالجــة األزمــة لــن توقــف حالــة
التدهــور والرتاجــع التــي يعــاين منهــا االقتصــاد ،وتنعكــس بصــورة أساســية عــى مســتوى
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معيشــة املواطنــن الذيــن تزايــد ســخطهم ونقمتهــم عــى ال ِّنظــام.
كذلــك قــد تح ِّقــق أســاليب التحايــل بعــض النجاحــات ،لكنهــا يف النهايــة ســتكون لتقليــل
الخســائر فقــط ال لتج ُّنبهــا ،فالتأثــر الســلبي للعقوبــات ســيحدث ال محالــة ،فعندمــا عرضــت
إيــران جــز ًءا مــن إنتاجهــا ال ِّنفْطــي يف بورصــة داخليــة بســعر مخفــض مل تجــد مشــرين،
فاضطُـ َّرت إىل مزيــد مــن خفــض الســعر لتتمكــن مــن بيــع بعضــه .حتــى يف ظــل اللجــوء
إىل املقايضــة مــع دول مثــل تركيــا والهنــد والصــن واليابــان ،واالتِّفــاق عــى دفــع قيمــة
وارداتهــا مــن الطاقــة اإليران َّيــة عــر العــودة إىل األســاليب التقليديــة القدميــة ج ـ ًّدا ،فــإن
هــذه الطريقــة ســتكون مفيــدة بالدرجــة األوىل للــدول املســتوردة للطاقــة اإليران َّيــة لضــان
ـا يجعــل املعانــاة اإليران َّيــة مســتمرة يف
ترصيــف ُمنتَجاتهــا ،وجعــل طهــران مرهونــة لهــاِ ،مـ َّ
عــدم حصولهــا عــى العملــة الصعبــة ،و ِمــن ث َـ َّم ستســتم ّر الضغــوط االقتصاديــة تدريج ًّيــا،
ـيصب يف صالــح الواليــات املتَّحــدة وســيعزز اســراتيجيتها.
وهــذا كلّــه سـ ّ
ثان ًيا :عوامل الضعف يف االسرتاتيجية األمريك َّية تجاه إيران
عــى الرغــم مــن عنــارص القــوة التــي متيِّــز اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبناهــا
ين ،فإنهــا يف الوقــت نفســه تواجــه
إدارة ترامــب مــن أجــل تعديــل ســلوك ال ِّنظــام اإليــرا ّ
بعــض التحديــات وتعــاين بعــض جوانــب القصــور ،وذلــك عــى النحــو اآليت:
 -1الفجوة بني الواليات امل َّتحدة والقوى الدولية
مــع اســتمرار العمــل باالت ِّفــاق النــووي وفــق صيغــة  4+1بعــد انســحاب الواليــات املتَّحــدة
منــه ،ظهــرت فجــوة كبــرة بــن موقــف ترامــب مــن االتِّفــاق وباقــي الــدول املوقِّعــة عليــه،
إذ إن هــذه األخــرة حاولــت الفصــل بــن االتِّفــاق كإطــار يحــرم إيــران مــن املــي قُ ُد ًمــا
يف تطويــر الربنامــج النــووي بعدمــا وصلــت إيــران بالفعــل إىل العتبــة النوويــة قبــل توقيــع
االت ِّفــاق ،و ُمج َمــل ســلوك إيــران الــذي يعتــره ترامــب انتهــاكًا لــروح االتِّفــاق( ،)22ت ُ َعـ ّد هــذه
الفجــوة بــن أطــراف االت ِّفــاق النــووي ثغــرة يف اســراتيجية الضغــوط التــي ميثِّــل اإلجــاع
الــدويل ركيــزة مه َّمــة ألجــل وصولهــا إىل املرحلــة القصــوى املؤثــرة والفاعلــة.
هــذه االختالفــات يف وجهــات النظــر مل تكُــن عــى نفــس املنــوال قبــل توقيــع االتِّفــاق
يب إىل جانــب االلتــزام الــرويس
النــووي ،إذ لعــب اإلجــاع الــدويل وااللتــزام األورو ّ
ـا يف توقيــع خطــة العمــل
والصينــي إىل حـ ّد كبــر بالعقوبــات الثانويــة األمريك َّيــة ،دو ًرا مهـ ًّ
املشــركة(.)23
ويف ظـ ّـل الطبيعــة الرصاعيــة التــي فرضهــا ترامــب عــى الســاحة الدوليــة مل ي ُعــد الخــاف
بــن القــوي الدوليــة املعنيَّــة مبلـ ّـف إيــران ينحــر يف مــا متثلــه إيــران مــن فرصــة للتعــاون
أتاحهــا االتِّفــاق النــووي أو مــا متثلــه مــن تَح ـ ٍّد بســبب ســلوكها يف املرحلــة التــي أعقبــت
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االت ِّفــاق ،وإمنــا اعتــر البعــض انســحاب ترامــب مــن االتِّفــاق تقويضً ــا لــدور الدبلوماســية
الدوليــة متعــددة األطــراف(.)24
ال شـ ّـك عـ َّززَت رشعيــة االتِّفــاق النــووي دول ًّيــا مواقــف القــوى الدوليــة املعارضــة للواليــات
املتَّحــدة ،التــي أكَّــدت بدورهــا اســتمرار العمــل باالتِّفــاق مــا دامــت إيــران ملتزمــة بنــو َده،
ال ســيام وأن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أكَّــدت يف ثالثــة عــر تقريـ ًرا حتــى نوفمــر
 2018التــزام إيــران بُنــو َد االت ِّفــاق النــووي( ،)25بــل إن هــذه الــدول ســعت للتغلــب عــى
العقوبــات وبحــث آليــات بديلــة للتعامــات املاليــة مــع إيــران بعيـ ًدا عــن «ســويفت» ،كغرفــة
املقاصــة األوروب َّيــة ،وآليــة التبــادل الصينيــة أو الروســية.
ين إىل معدَّالت مؤثرة
 -2تَحدِّ ي الوصول بصادرات ال ِّنفْط اإليرا ّ
تحتـ ّـل العقوبــات األمريك َّيــة عــى قطــاع الطاقــة يف إيــران أه ِّم َّيــة بالغــة ضمن االســراتيجية
األمريكيَّــة ،ألن ال ِّن ْفــط واملنتجــات ال ِّنفْطيــة تشـكِّل  %70مــن إجــايل صادرات إيــران(.)26
مــع هــذا تواجــه اســراتيجية تصفــر صــادرات ال ِّن ْفــط اإليران َّيــة أو تقليلهــا لحــدود الفاعليــة
تحديــات كبــرة ،إذ ميثِّــل تأمــن أي تقلُّبــات يف ســوق ال ِّن ْفــط نتيجــة العقوبــات التح ـ ِّد َي
الرئيــي يف هــذا اإلطــار ،وقــد واجهــت الواليــات املتَّحــدة بالفعــل يف بعــض األوقــات
َّ
اتهامــات باملســؤولية عــن ارتفــاع أســعار ال ِّن ْفــط بســبب العقوبــات األمريك َّيــة عــى إيــران،
وذلــك قبــل أن تعــاود األســعار انخفاضهــا ،إذ اتهــم الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن
الواليــات املتَّحــدة بذلــك رصاحـ ًة ،بقولــه إن «العقوبــات األمريك َّيــة عــى قطــاع ال ِّن ْفــط يف
إيـران واحــد مــن أســباب رفــع أســعار ال ِّن ْفــط عالَم ًّيــا ،وذلــك يف إطــار تعليقه عىل شــكوى
ترامــب مــن ارتفــاع ســعر ال ِّن ْفــط ومطالبتــه أوبــك بالعمــل عــى خفــض الســعر»(.)27
يتمثَّــل التحــ ِّدي الثــاين يف إقنــاع مســتوردي ال ِّنفْــط بوقــف وارداتهــم ال ِّنفْطيــة مــن
األمريــي يف مــا يتعلــق بالضغــط بورقــة
ّ
إيــران( ،)28فعــى الرغــم مــن رصامــة املوقــف
ـؤت أُكُلَهــا فــو ًرا،
ال ِّن ْفــط ،لكــن مــن الواضــح أن الواليــات املتَّحــدة تــدرك أن العقوبــات لــن تُـ ِ
لهــذا أعلــن وزيــر الخزانــة األمريك َّيــة أن الوصــول بصــادرات ال ِّن ْفــط اإليران َّيــة إىل مســتوى
الصفــر صعــب تحقيقــه ،وأن الواليــات املتَّحــدة فقــط تســتطيع تخفيــض الصــادرات ال ِّنفْطيــة
اإليران َّيــة خــال هــذه املرحلــة مبعـ َّدل  ،%20وذلــك عــى ضــوء الضغــوط ومواقــف الــدول
ين عــى
املســتوردة لل ِّن ْفــط مــن إيــران ،فضـ ًـا عــن تأثــر قطــع إمــدادات ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
أســعار ال ِّن ْفــط عالَم ًّيــا ،الــذي تتأثــر بــه الواليــات املتَّحــدة نفســها ،وعــى ضــوء ذلــك ميكــن
فهــم أســباب منــح الواليــات املتَّحــدة مثــاين دول (الصــن واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة
وتايــوان وتركيــا وإيطاليــا واليونــان) إعفــاءات عــى واردات ال ِّن ْفــط الخــام مــن إيــران ملــدة
ســتة أش ـ ُهر إىل حــن ترتيــب أوضاعهــا والبحــث عــن بدائــل(.)29
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ين هــو النجــاح يف التعامــل مــع الحيــل
التحـ ِّدي الثالــث أمــام سياســة تصفــر ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
اإليران َّيــة لتهريــب نفطهــا ،ســواء عــن طريــق دول الجــوار أو مــن خــال عديــد الوســائل
والطــرق األخــرى ،فبــن عا َمــي  2011و ،2015تَبَ َّنــت إيــران عــد ًدا مــن التكتيــكات للتهــرب
مــن العقوبــات وإيجــاد أســواق غــر مرشوعــة لخامهــا .وهنــا يُفهــم ملــاذا ضغطــت الواليــات
خصوصــا
املتَّحــدة عــى دول جــوار إيــران لتضييــق حلقــة الحصــار االقتصــادي عــى إيــران،
ً
قطاعــي ال ِّن ْفــط والغــاز ،ويف هــذا اإلطــار جــاءت جولــة جــون بولتــون ،مستشــار األمــن
القومــي األمري ـيّ ،إىل دول القوقــاز الجنــويب( ،)30كــا يُف َهــم يف اإلطــار ذاتــه الضغــوط
عــى العــراق وتركيــا ،ناهيــك بالعقوبــات املرتبطــة بعمليــات الشــحن والتأمــن ونقــل ال ِّن ْفــط
ين التــي أُ ِقـ َّرت ضمــن عقوبــات الرابــع مــن نوفمــر .2018
اإليــرا ّ
التحـ ِّدي األخــر أمــام سياســة تصفــر الصــادرات ال ِّنفْطيــة هــو املوقف مــن الدول املســتثناة
مــن العقوبــات ال ِّنفْطيــة بعــد انتهــاء مهلــة الشــهور الســتة ،وذلــك عــى ضــوء مكانــة بعــض
هــذه الــدول عــى الســاحة العالَميــة ومواقفهــا الرصاعيــة مــع الواليــات املتَّحــدة ،تحدي ـ ًدا
روســيا والصــن اللتــن لهــا ســوابق يف اســتمرار التعامــل مــع إيــران يف ظـ ّـل العقوبــات،
باإلضافــة إىل عــدم وجــود عالقــة اقتصاديــة أو ماليــة تربــط الكيانــات التــي تتعامــل مــع
إيــران بالواليــات املتَّحــدة ،و ِمــن ث َـ َّم عــدم االكــراث بالعقوبــات ،وكذلــك مــدى االحتياجــات
ين ،ناهيــك مبــدى توافــر بدائــل أخــرى أمامهــا.
الفعليــة لهــذه الــدول إىل ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
 -3غموض اسرتاتيجية آليات تعديل سلوك إيران اإلقليمي
تخلــو االســراتيجية األمريك َّيــة مــن التكتيــكات الكافيــة ملواجهــة الســلوك اإلقليمــي إليــران،
رغــم أنــه مــن أهــم األهــداف األمريكيَّــة ضمــن سـلَّة املطالــب املتعلقة بتعديــل ســلوك إيران،
بــل عــى العكــس تعـ ِّزز إيــران نفوذهــا مبــا قــد يحبــط االســراتيجية األمريك َّيــة نفســها ويق ِّيد
يف املســتقبل قــدرة الواليــات املتَّحــدة عــى مواجهتهــا يف املســتقبل.
فعــى الســاحة الســورية تعــاين االســراتيجية األمريك َّيــة مــن الغمــوض وعــدم االتســاق مــع
مــا تتطلبــه اســراتيجية الضغــوط القصــوى عــى إيران ،فإيــران تتحــرك بأريحية يف ســوريا
وتك ـ ِّرس وجودهــا عســكريًّا ،بــل ومدن ًّيــا ،عــر عمليــات تغيــر دميوغــرايف واســع ،وتع ـ ِّول
ين
الواليــات املتَّحــدة عــى روســيا يف تحجيــم دور إيــران ،مــع أن الطرفــن الــرويس واإليــرا ّ
تجمعهــا مصالــح مشــركة ،تتناقــض فعل ًّيــا مــع مصالــح الواليــات املتَّحــدة ،ويعكــس قــرار
ترامــب ســحب القــوات األمريك َّيــة مــن جنــوب ســوريا ثــم العــدول عنــه تحــت ضغــوط
البنتاغــون ،افتقــار االســراتيجية األمريك َّيــة تجــاه التعامــل مــع مجمــل ســلوك إيــران إىل
التنســيق والتكامــل.
ويف اليمــن مل تق ـ ِّدم الواليــات املتَّحــدة ،عــى الرغــم مــن انتشــار قواتهــا وقواعدهــا يف
منطقــة البحــر األحمــر ومضيــق بــاب املنــدب وبحــر العــرب وصــولً إىل الخليــج العــريب،

14

الدعــم الــكايف للحلفــاء املشــاركني يف التحالــف العــريب الســتعادة الرشعيــة ،مــن خــال
فــرض حصــار بحــري ملنــع تدفُّــق الســاح إىل الحوثيــن ،و ِمــن ث َــ َّم وقــف الهجــات
الصاروخيــة للحوثيــن عــى دول الخليــج ،وتأمــن املالحــة يف البحــر األحمــر وعــر مضيــق
بــاب املنــدب.
 -4ضعف أساليب املواجهة مقارنة بحجم التهديدات اإليران َّية يف اإلقليم
َوفْ ًقــا لتو ُّجهــات الرئيــس ترامــب الخارجيــة فإنــه «ال يريــد مشــاركة عســكرية أمريكيَّــة طويلة
األمــد يف الــرق األوســط» ،رغــم أن التهديــدات األمنيــة ونفــوذ بعــض القــوي اإلقليميــة
والدوليــة قــد تزايــد مبــا يهــ ِّدد املصالــح األمريكيَّــة نفســها ،وميثِّــل هــذا التو ُّجــه نقطــة
ضعــف يف االســراتيجية التــي تتبناهــا الواليــات املتَّحــدة لتعديــل ســلوك إيــران ،ألن الفــراغ
الــذي تركتــه الواليــات املتَّحــدة خلــق بــدوره مســاحات تحركــت فيهــا قــوي دوليــة أخــرى
كروســيا وقــوى إقليميــة كإيــران( ،)31فبعدمــا كانــت الواليــات املتَّحــدة وحلفاؤهــا اإلقليميــون،
مبــن فيهــم تركيــا ،قــد اصطَ ُّفــوا ملواجهــة خطــر إيــران ،وبــدا مــن املؤكَّــد أن هــذه القــوى
اإلقليميــة املدعومــة مــن واشــنطن ســتنجح يف ال َحـ ّد مــن هــذا التهديــد ،تحديـ ًدا يف ســوريا،
انقلبــت األوضــاع ،وأ َّدى عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف فضـ ًـا عــن
تح ـ ُّوالت ومتغــرات إقليميــة ودوليــة مه َّمــة أهمهــا الــدور الــرويس يف املنطقــة ،إىل تغيــر
ـب بتصـ ُّدع
املعادلــة اإلقليميــة وأداء إيــران دو ًرا إقليميًّــا بــارزًا ،بــل إن التحالــف الواســع أُصيـ َ
فانجرفــت تركيــا نحــو التعــاون مــع روســيا وإيــران ضامنًــا ملصالحهــا وخشــي ًة مــن توجهــات
الواليــات املتَّحــدة(.)32
ين ،وقــد
بــل أ َّدت تطــ ُّورات الــراع اإلقليمــي إىل بلــورة «تحالــف مصالــح» تريكّ-إيــرا ّ
تنضـ ّم إليــه دول كقطــر وســوريا يف املســتقبل ،باإلضافــة إىل حــركات املقاومــة واملليشــيات
يف بعــض البلــدان ،وبغطــاء دويل مــن روســيا ورمبــا الصــن ،وهــذا التحالــف يفتــح أمــام
إيــران نوافــذ ميكــن أن تتغلــب مــن خاللهــا عــى الضغــوط والعقوبــات .إىل جانــب ذلــك ال
ت ُظ ِهــر االســراتيجية األمريكيَّــة آليــة ردع ف َّعالــة ملواجهــة تطويــر إيــران قدراتهــا الدفاعيــة
عــر تطويــر َم َديَــات الصواريــخ الباليســتية ،ونقــل األســلحة واملعــدات للمليشــيات التابعــة
لهــا يف املنطقــة ،بــل نقــل تكنولوجيــا التصنيــع إىل بعــض املناطــق يف جنــوب لبنــان وســوريا
ورمبــا مناطــق أخــرى.
 -5تب ِّني نهج البديل الواحد (التفاوض) مع إيران
يُ َع ـ ّد تكــرار تأكيــد التفــاوض هدفًــا مــن وراء اســراتيجية الضغــوط املكثفــة عامـ َـل ضعـ ٍ
ـف
ضمــن االســراتيجية األمريك َّيــة ،ولــو كان ذلــك غايــة وال بدائــل عنهــا ،ألن هــذا التأكيــد
ين باســتبعاد الخيــارات األخــرى ،ومــن ضمنها مثـ ًـا املواجهة العســكرية
يُشـ ِعر ال ِّنظــام اإليــرا ّ
املبــارشة أو غــر املبــارشة.
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ين عــى يقــن مــن حــدود الحركــة األمريكيَّــة ،وأصبــح يتعامــل
كذلــك أصبــح ال ِّنظــام اإليــرا ّ
را يف كيفيــة إدارة هــذا الحصــار االقتصــادي املــروب
مــع املوقــف عــى أنــه أصبــح منحـ ً
عــى صــادرات ال ِّن ْفــط وعــى حركــة األمــوال والتعامــات املاليــة مــع الخــارج ،وأنــه بإمكانــه
التغلُّــب عــى هــذا الحصــار يف ظـ ّـل غيــاب إجــاع دويل حــول حصــار إيــران ،ومــع جــود
عــدد مــن الشــبكات الدوليــة والــدول التــي لديهــا االســتعداد لتقديــم الدعــم للتغلُّــب عــى
تلــك العقوبــات ،لهــذا فــإن ال ِّنظــام قــد يتم َّكــن مــن كســب الوقــت واإلفــات مــن هــذه
خصوصــا أن الداخــل يف إيــران بــات يــدرك أن
الضغــوط انتظــا ًرا إلدارة أمريكيَّــة جديــدة،
ً
مســألة تغيــر ال ِّنظــام غــر واردة ضمــن اســراتيجية الواليــات املتَّحــدة وأن أي تفاهــات
حــول السياســة الخارجيــة قــد تُن ِهــي هــذه الضغــوط ومتنــح ال ِّنظــام رشعيــة جديــدة.
إن االســراتيجية بوضعهــا الراهــن قــد ال تُجـ ِ
ـر إيــران عــى قبــول الــروط األمريك َّيــة ،إذ
تركِّــز عــى العقوبــات االقتصاديــة كرافعــة أساســية ،وعــى الداخــل كســاحة مؤثِّــرة عــى
ين ،ويعتقــد اإليران ّيــون أنهــا ضغــوط ضمــن حــرب نفســية تش ـ ُّنها الواليــات
ال ِّنظــام اإليــرا ّ
()33
املتَّحــدة وتفتقــر إىل آل َّيــات أخــرى  .ويف هــذا الصــدد أشــار رئيــس اللجنــة االقتصاديــة
يف الربملــان محمــد رضــا بــور إبراهيمــي ،إىل أن الواليــات املتَّحــدة اســتنفدت كل ســهامها
ض ـ ّد إيــران ،وأن العقوبــات االقتصاديــة هــي آخــر هــذه الســهام(.)34
 -6طبيعة عالقات إيران بدول جوارها الجغرايف
تســعى إيــران ملواجهــة الضغــوط والعقوبــات عــر حدودهــا املتســعة واملصالــح املتبادلــة مــع
عــدد مــن دول الجــوار الجغــرايف ،كالعــراق وتركيــا اللتــن أعلنــت القيــادة السياســة فيهــا
ين يف ســوريا ولبنــان
رفــض العقوبــات األمريكيَّــة ،إضاف ـ ًة إىل العمــق االســراتيجي اإليــرا ّ
()35
واليمــن الــذي يوفِّــر إليــران أوراق ضغــط يف إطــار تح ـ ِّدي الضغــوط الــذي تواجهــه .
وقــد حــ َّدد روحــاين ضمــن اســراتيجية إيــران ملواجهــة الضغــوط األمريكيَّــة ،ال ســيام
مــا يتعلــق بالعقوبــات ال ِّنفْطيــة ،أه ِّم َّيــة تحــرك إيــران عــى عــدة محــاور إقليميــة ملواجهــة
العقوبــات إىل جانــب تلــك الــدول ،فأشــار إىل جانــب تركيــا والعــراق إىل أفغانســتان ودول
حــوض بحــر قزويــن وبعــض دول الخليــج العــريب(.)36
عــى ســبيل املثــال توفِّــر البنــوك ومكاتــب الرصافــة يف عــدد مــن الــدول اإلقليميــة قنــوات
للتغلــب عــى العقوبــات املاليــة ،فإيــران اســتخدمت البنــوك األفغانيــة لدفــع مثــن الــواردات
اإليران َّيــة وتحويلهــا إىل دوالرات أمريك َّيــة مقابــل حصــول الوســطاء عــى عمولــة تــراوح
بــن  %5و ،%7إىل جانــب تجــار املقاطعــات الحدوديــة األفغانيــة الذيــن يحولــون الــدوالر
ي يف
خــال تجارتهــم مــع إيــران ،ونجــم عــن هــذا التبــادل املــايل نقــص الــدوالر األمريـ ّ
أفغانســتان إىل نحــو مليونــن أو  3ماليــن دوالر يوم ًّيــا(.)37
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كذلــك يوفِّــر عــدد مــن الشــبكات يف هــذه الــدول خدمــات مه َّمــة يف مــا يتعلــق بعديــد مــن
إجــراءات ووســائل التحايــل عــى العقوبــات ،فهــذه الشــبكات تنخــرط فيهــا دول ورشكات
خاصــة ووســطاء ،ورشكات شــحن إيرانيَّــة وغــر إيرانيَّــة،
ذات صفــة وطنيــة ،ورشكات َّ
فضـ ًـا عــن مصــارف محليــة داخــل إيــران ،وال ســيام البنــك املركــزي ،ومصــارف وبنــوك يف
را رشكات
الخــارج يف أكــر مــن دولــة ،فضـ ًـا عــن مليشــيات إقليميــة تابعــة إليــران ،وأخـ ً
مختلفــة األنشــطة ورؤســاء رشكات .وتفيــد املعلومــات بــأن هــذا النمــط يح ِّقــق إلي ـران
ثالثــة أهــداف رئيســية:
أ -التغلُّب عىل العقوبات املتعلقة بالصادرات ال ِّنفْطية.
ب -التغلُّب عىل العقوبات املتعلقة بالتعامالت املالية مع الخارج.
ج -تقديم املساعدة للمليشيات وحركات املقاومة يف املنطقة(.)38
 -7خربة إيران يف التحايل عىل العقوبات
ر العقوبــات األمريكيَّــة أن الحكومــة اإليرانيَّــة لديهــا قرابــة أربعــن عا ًمــا مــن
يخ ِّفــف تأثـ َ
الخــرة يف التعامــل مــع الضغــط املــايل األمري ـيّ ،فمجموعــة هائلــة مــن األدوات ج َّربهــا
اإليرانيّــون ،وأتقنــت إيــران طــرق التحايــل وااللتفــاف لتخفيــف تأثــر العقوبــات ،والتهــرب
واالســتمرار يف األعــال تجاريــة.
وقــد أفــادت مجموعــة تانكــر تركــرز  Tanker Trackersمبحاولــة إيــران تهريــب ال ِّن ْفــط
بعيـ ًدا عــن آليــات الرقابــة الدوليــة ،مــن خــال اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب،
مثــل وقــف إشــارات تعقــب الناقــات ،واســتبدال شــحنات الســفن يف منتصــف الطريــق،
وإخفــاء ُه ِويَّــة ناقــات ال ِّن ْفــط اإليران َّيــة مــن خــال تغيــر أســاء الســفن ورفــع أعــام دول
أخــرى ووقــف أجهــزة التت ُّبــع لتفــادي الرقابــة عــر األقــار الصناعيــة( .)39ويف املجــال ذاتــه
تلجــأ إيــران إىل تخزيــن ال ِّن ْفــط يف دول أخــري ،باإلضافــة إىل التخزيــن البحــري(.)40
وقــد قــال النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة« :لدينــا حلول لتصديــر نفطنــا» ،ورصح كذلك
ين بــأن «الحكومــة اإليران َّيــة تحــاول مواجهــة العقوبــات األمريك َّيــة
وزيــر ال ِّن ْفــط اإليــرا ّ
املجحفــة املفروضــة عــى إيـران بأســاليب شـ َّتى» ،الفتًــا إىل أنــه ال ميكــن توضيــح أســاليب
مواجهــة تلــك العقوبــات(.)41
وكعنــارص داعمــة لخطــط وطــرق التحايــل عــى العقوبــات ال ِّنفْطيــة ق َّد َمــت طهــران مجموعة
مــن الحوافــز للمســتوردين ،منهــا تقديــم خصــم عــى أســعار ال ِّن ْفــط الخــام وتقديــم شــحن
خاصــة عــى الشــحنات ال ِّنفْطيــة ،نظ ـ ًرا إىل
مجــاين يف بعــض الحــاالت ،وتوفــر حاميــة َّ
حظــر رشكات التأمــن الدوليــة الرئيســية مــن التعامــل مــع إيــران ،واســتخدام ناقالتهــا
الخاصــة لتحــل محــل ناقــات كــرى لــركات الشــحن متعــددة الجنســيات(.)42
َّ
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خامتة
ـؤشات االقتصاديــة
ين ،إذ إن املـ ّ
ال شــك أن الضغــوط أثــرت بقــوة عــى االقتصــاد اإليــرا ّ
الكليــة يف تراجــع ،ونتيجــة للعقوبــات األمريكيَّــة فقــد انتهجــت الحكومــة اإليرانيَّــة َسـلَّة مــن
اإلجــراءات االقتصاديــة لتخفيــف وطــأة األزمــة ونقــص املــوارد املعتمــدة يف األســاس عــى
عائــدات الطاقــة ،حتــى إن الحكومــة ص َّم َمــت امليزانيــة اإليرانيَّــة القادمــة مبقــدار ال يتعــدى
 %25مــن عائــدات ال ِّن ْفــط(.)43
مــا يعنــي أن
ين دعــوة ترامــب للتفــاوض املبــارشَّ ،
مــع ذلــك مل يُل ِّ
َــب ال ِّنظــام اإليــرا ّ
الضغــوط ال تــزال غــر كافيــة .والواقــع أنــه مــا دامــت االســراتيجية تعــاين جوانــب ضعــف،
ومــا بق َيــت منافــذ تعطــي إيــران فرصــة للمنــاورة والحركــة والتغلُّــب عــى العقوبــات ،فإنهــا
لــن تــأيت إىل طاولــة املفاوضــات طواعيــة.
لكــن يبقــى الســؤال الرئيــس هنــا :مــاذا ميكــن للواليــات امل َّتحــدة أن تفعــل لتج ُّنــب حالــة
ســيولة قــد تنتــاب اس ـراتيجيتها املعتمــدة عــى العقوبــات يف األســاس ،وكذلــك تج ُّنــب
إفــات إيـران مــن الضغــوط أو لجوئهــا إىل مســارات تصعيديــة أخــرى؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ميكن اإلشارة إىل العنارص التالية:
 -1إيجاد بدائل للتفاوض
يحتــاج نجــاح االســراتيجية إىل وجــود خيــارات متعــددة يف حــال فشــل أحــد الرهانــات،
ين ،و ِمــن ث َـ َّم مل يُضطـ ُّروا إىل الجلوس إىل
فــاذا لــو مل تؤثِّــر العقوبــات عــى ال ِّنظــام اإليــرا ّ
طاولــة املفاوضــات؟ تبــدو االســراتيجية بحاجــة إىل دعــم يف هــذا اإلطــار ،بحيــث ال يصبــح
الوصــول إىل مرحلــة التفــاوض غايــة ،بــل الغايــة هــي تعديــل الســلوك ،ووســائل تحقيقهــا
قــد تــأيت مــن خــال التفــاوض ،أو مــن خــال بدائــل أخــرى رمبــا منهــا اللجــوء إىل القــوة،
أو التهديــد بهــا ،إلــخ.
 -2تنويع األدوات واآلليات لتتناسب مع طبيعة وحجم األهداف
تركــز االســراتيجية األمريكيَّــة عــى العقوبــات والضغــوط االقتصاديــة لتحقيــق مجموعــة
متنوعــة مــن األهــداف ميكــن حرصها تحــت ثــاث عناوين رئيســية :تعديــل االتِّفــاق النووي،
وتعديــل الســلوك اإلقليمــي ،ووقــف التهديــدات الصاروخيــة .لهــذا تبــدو االســراتيجية بحاجة
إىل أدوات ضغــط أخــرى بجانــب العقوبــات لتحقيــق األهــداف املتنوعــة.
تحتــاج الواليــات املتَّحــدة إىل تدابــر دبلوماســية وعســكرية واســتخبارية ضمــن حملــة
منســقة تســتهدف مجمــل ســلوك إيــران ،فضـ ًـا عــن اســتهداف املليشــيات كافَّ ـ ًة التابعــة
َّ
إليــران يف العــراق وســوريا وغريهــا مــن الــدول بنفــس الطريقــة التــي تســتهدف بهــا حــزب
اللــه يف لبنــان ،عــر إدراجهــا ضمــن الكيانــات الخطــرة العابــرة للحــدود ،كــا ميكــن أن
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تتَّســع قوائــم العقوبــات لتطــال شــخصيات مؤثــرة داخــل ال ِّنظــام وضمــن قــوات الحــرس
الثــوري.
ف ـ ُدو َن مواجهــة إيــران وميليشــياتها العاملــة عــى األرض يف املنطقــة ،بالتــوازي مــع ال َح ـ ّد
مــن القــدرات املاديــة واملاليــة التــي تدعــم إيــران مــن خاللهــا تلــك املليشــيات ،فــإن
االســراتيجية األمريكيَّــة تكــون مبتــورة وقــد تفشــل يف تحقيــق هــدف تعديــل ســلوك إيــران
اإلقليمــي ،إذ يوفِّــر وجــود إيــران يف لبنــان والعــراق وســوريا نفــوذًا تضغــط مــن خاللــه
وتكتســب أوراق ضغــط تســاوم بهــا الواليــات املتَّحــدة ،ليــس هــذا وحســب بــل إن تلــك
رتقــة مــن جانــب إيــران توفِّــر حديقــة خلفيــة تلتـ ّـف مــن خاللهــا إيــران عــى
الســاحات املخ َ
العقوبــات ،وتشـكِّل بهــا شــبكات دوليــة ملســاعدتها عــى االلتفــاف عــى العقوبــات ،و ِمــن ث َـ َّم
إحبــاط االســراتيجية األمريك َّيــة واالســتمرار يف ســلوكها املعتــاد(.)44
 -3عنرص الوقت
تحتــاج االســراتيجية إىل إطــار زمنــي مح ـ َّدد لتحقيــق األهــداف املطلوبــة حتــى ال تفقــد
عنــارص االســراتيجية جدواهــا وتأثريهــا ،ال ســيام وأن إيــران تراهــن عــى عامــل الوقــت
حتــى انتخابــات  2020الرئاســية ،وحتــى هــذا الوقــت سيســتم ّر ســلوك إيــران ألنــه ال توجــد
آليــات ردع ضاغطــة عــى ال ِّنظــام يف املنطقــة والداخــل ،وقــد تأخــذ إيــران مســا ًرا تصعيديًّــا
وتعمــل عــى إعــادة تخصيــب اليورانيــوم ،إن مل ت ُكــن بــدأت فعل ًّيــا بصــورة رسيــة.
 -4تنسيق الجهود
يف هــذا اإلطــار يجــب أن ال يتحــول ملـ ّـف إيــران يف داخــل الواليــات املتَّحــدة إىل قضيــة
ي.
انتخابيــة بــن املتنافســن ،عــى حســاب مــا متثِّلــه إيــران مــن خطــر وتهديــد فع ـ ّ
واملؤسســات املختلفــة
تحتــاج االســراتيجية األمريكيَّــة إىل تنســيق أكــر بــن الجهــات املعنيــة
َّ
بتنفيــذ وتنســيق عنــارص االســراتيجية ،بحيــث تنســق الجهــود االقتصاديــة لــوزارة الخزانــة
ووزارة الخارجيــة يف مــا يتعلــق برصامــة تطبيــق العقوبــات ،مــع جهــود وكاالت االســتخبارات
واألمــن القومــي يف تعقُّــب األنشــطة غــر املرشوعــة لل ِّنظــام والشــبكات واملليشــيات
املتعــاون معــه ،إضافــة إىل إرشاك البنتاغــون يف وضــع آليــات ردع مح ـ َّددة لدفــع إيــران
إىل تعديــل ســلوكها اإلقليمــي باعتبارهــا ضمــن أهــداف االســراتيجية األمريك َّيــة وضمــن
مطالــب الواليــات املتَّحــدة االثنــي عــر ،كــا تحتــاج الواليــات املتَّحــدة إىل ســد الفجــوة
ـص ملـ ّـف إيــران ،وال ســيام الحلفــاء األوربيــن،
بــن مواقفهــا ومواقــف حلفائهــا يف مــا يخـ ّ
فضـ ًـا عــن حلفائهــا اإلقليميــن.
را تحتــاج االســراتيجية إىل آليــات ف َّعالــة ملنــع دول الجــوار مــن مــد يــد العــون إىل
وأخ ـ ً
ين ومســاعدته يف التغلُّــب عــى العقوبــات.
النظــام اإليــرا ّ
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يف النهايــة ميكــن القــول إن اســراتيجية العقوبــات القصــوى التــي تتبناهــا إدارة ترامــب
قــد بــدأت بالفعــل ،وال شــك أن اإلدارة األمريك َّيــة بصــدد عمليــة مراجعــة ومتابعــة مــن
ين يف وزارة الخارجيــة التــي يرأســها برايــان هــوك،
خــال املجموعــة املعنيــة بامللـ ّـف اإليــرا ّ
ي سيســمح بــأن تكــون تلــك االســراتيجية الســبب
ومــن الصعــب القــول بــأن الرئيــس األمريـ ّ
يف التأثــر عــى شــعبيته داخليًّــا ومكانــة الواليــات املتَّحــدة دوليًّــا يف عهــده ،لــذا ير َّجــح أن
إيــران يف انتظــار مزيــد مــن اإلجــراءات التصعيديــة .لكــن يف املقابــل ليســت الواليــات
املتَّحــدة الالعــب الوحيــد يف هــذا امللـ ّـف ،وتواجــه تحديـ ٍ
ـات حقيقيــة عــى مســتويات مختلفــة
داخليــة ودوليــة وإقليميــة ،إضافــة إىل أنــه مــن الصعــب تصــور قبــول إيــران خســارة كل
مكتســباتها ،وقبــول الــروط األمريكيَّــة كافَّ ـ ًة التــي تعنــي يف حقيقتهــا تقويــض رشعيــة
ال ِّنظــام إىل حـ ّد بعيــد .لهــذا قــد يكــون فتــح مجــال للتفــاوض مــن خــال قنــوات مبــارشة
أو غــر مبــارشة هــو الحــل الــذي ســيج ِّنب الطرفــن خــوض مبــاراة صفريــة نتائجهــا غــر
مضمونــة ألي طــرف.
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