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مقدمة
ل الصراع األمريكي-اإليراني في منطقة الشرق األوسط  مع تفاقم معدَّ
ا بشـكل يـكاد ُيدِخـل المنطقـة فـي  ـا، والمتصارعـة سياسـّيً المضطربـة أمنّيً
حـرب جديـدة ال ُتحَمـد ُعقباهـا، تسـارعت وتيـرة التحـركات الدبلوماسـية 
اإلقليميـة والدوليـة لنـزع فتيـل التوتـر بيـن الواليـات المتحـدة وحلفائهـا 
األوروبييـن مـن جانـب، وإيـران ووكالئهـا اإلقليمييـن مـن جانـب آَخـر، عبـر 
أدوات دبلوماسـية لنزع فتيل التوترات والحيلولة دون اندالع المواجهات، 
وهـو مـا يكشـف عـن حزمـة مـن التسـاؤالت ِمـن َقبيـل: مـا مـآالت الوسـاطات 
الدولية لرأب الصدع األمريكي-اإليراني؟ بمعنى: هل ستنجح الوساطات 
-حـال اسـتمرارها- فـي تجنيـب المنطقـة مخاطـر االنـزالق نحـو الحـرب؟ 
وما حجم تأثيرها على فرص الجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول 
إلـى تسـوية ُمرضيـة، فـي وقـٍت تتمسـك فيـه إيـران بالفصـل بيـن الشـروط 
نفوذهـا  علـى  التفـاوض  اسـتبعاد  يضمـن  بمـا  األمريكيـة  التفاوضيـة 
المنطقـة  ودول  وواشـنطن  لطهـران  المفضـل  الخيـار  ومـا  اإلقليمـي؟ 
لتحسـين الشـروط التفاوضيـة؟ المواجهـات المسـلحة أم الجلـوس إلـى 

طاولـة المفاوضـات؟

ة الوساطات الدولية لتسوية األزمات أّوًل: ماهيَّ
بدايًة، ُتَعّد الوساطة الدولية إحدى أهّم وسائل تسوية األزمات الدولية، 
تقريـب  فـي  األزمـة  أطـراف  )الوسـيط(  ثالـث  طـرف  مسـاعدة  خـالل  مـن 
وجهـات نظرهـم حـول موضـوع النـزاع بشـكل ودّي وطوعـّي، بهـدف الوصول 
آثارهـا  تمتـد  انـدالع مواجهـات مسـلحة  دون  تُحـول  ُمرضيـة  تسـوية  إلـى 
المجـاورة  الـدول  مـن  لعديـد  االسـتراتيجية  المصالـح  نحـو  ومخاطرهـا 
لمسرح الصراع، فضاًل عن التأثير على حالة السلم واألمن الدوليين، ال 
ا لالقتصادات الكبرى بحكم  سـّيما في المناطق التي تشـكل عصًبا رئيسـّيً

امتالكهـا للسـلع االسـتراتيجية.
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بيـن  صـراع  الحتـدام  حتميـة  كنتيجـة  الدوليـة  األزمـة  تنشـأ  وبدورهـا 
وحدتيـن دوليتيـن أو أكثـر، جـّراء سـعي أحـد األطـراف إلـى تغييـر التـوازن 
االسـتراتيجي القائـم علـى نحـو يشـكل تهديـًدا مباشـًرا لمصالـح وأهـداف 
تلـك  لمجابهـة  االسـتراتيجيات  يضـع  بـدوره  والـذي  الخصـم،  وقيـم 
األزمـة،  حـّدة  حسـب  زمنيـة  لفتـرات  الموقـف  هـذا  ويسـتمّر  التهديـدات، 
يتخللهـا لجـوء أطـراف األزمـة أو أحدهـم إلـى القـوة المسـلحة أو وسـائل 
واعتبـارات  متغيـرات  ضـوء  علـى  وإنهائهـا  لحسـمها  السـلمية  التسـوية 
عديـدة تتعلـق بالمقـدرات والبيئتيـن اإلقليميـة والدوليـة ومعامـل الربـح 

والخسـارة)1(.
1- مراحل األزمة وفرص نجاح الوساطة:

تمـّر األزمـات الدوليـة بأربـع مراحـل رئيسـية: الميـالد، النمـو واالتسـاع، 
النضوج، التالشي )انظر الجدول رقم1(. وتختلف كل مرحلة عن األخرى 
مـن حيـث طبيعتهـا ومسـتوى حّدتهـا وحجـم تكلفتهـا، وتطـول كل مرحلة أو 

تقصـر حسـب الظـروف المرافقـة لمراحـل مسـاراتها وتطّوراتها.

شكل رقم1: مراحل األزمة وفرص نجاح الوساطة الدولية

(1)  Andrzej Karkoszka, Crisis Management: The Transformation of National and International Systems of 
Response, Accessed: 21/8/2019, http://ksa.pm/lm8

http://ksa.pm/lm8
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وحسـب الوقائـع والتجـارب التاريخيـة لتسـوية الصراعـات الدوليـة، تَُعـّد 
لجـذب  ناجعـة  لوسـاطة  المراحـل  أفضـل  هـي  لألزمـة  األولـى  المرحلـة 
األطـراف إلـى طاولـة المفاوضـات، إذ أشـار أحـد تقاريـر األميـن العـام 
لألمـم المتحـدة عـن أنشـطة الوسـاطة وأنشـطة دعمهـا إلـى أن »أفضـل 
إلـى  تتحـول  أن  وقبـل  بواكيرهـا  فـي  يكـون  النزاعـات  لحـّل  ُمـواٍت  وقـت 
نـزاع عنيـف، أي حينمـا تكـون القضايـا الكامنـة وراء النـزاع أقـل تعقيـًدا، 
واألطـراف أقـل عـدًدا، والمواقـف أقـل صالبـة، والَعالقـات أقـل تضـرًرا، 

واالنفعـاالت أكثـر احتـواًء، والرقعـة الجغرافيـة أقـل توسـًعا«)1(.
الوسـاطة  لنجـاح  األفضـل  المراحـل  حيـث  مـن  األولـى  المرحلـَة  يلـي 
المرحلـُة الثالثـة، ولكـن بمكاسـب أقـل، إذ تصـل األزمـة إلـى أقصـى قّوتهـا 
وحّدتهـا، مـع حصيلـة كبيـرة مـن الخسـائر الباهظـة نتيجـة تبنـي أطرافهـا 
سياسـة التصعيـد والتصعيـد المضـاّد المكلفـة مادّيًـا. ويشـير التقريـر إلـى 
أن مصطلـح »النضـج« يشـير إلـى حسـابات األطـراف للفوائـد التـي تعـود 
عليهـم مـن وراء الدخـول فـي المفاوضـات مقابـل االسـتمرار فـي الصـراع، 
ولذلـك تعتبـر النزاعـات قـد نضجـت وآن أوان حلّهـا عندمـا تصـل أطـراف 
األزمـة إلـى حالـة »الجمـود الضـاّر«)2(، أي عندما تصل األزمة إلى مسـتوى 
عـدم جـدوى  أو  المتاحـة،  الضغـط  أوراق  نفـاد  كل طـرف  عنـده  يـدرك 

اسـتخدامها فـي جلـب مزيـد مـن المكاسـب.
لطاولـة  األزمـة  أطـراف  جـذب  الثالـث  الطـرف  علـى  يصعـب  وعليـه، 
بفعـل  واتسـاًعا  ا  نمـّوً تشـهد  التـي  الثانيـة،  المرحلـة  المفاوضـات خـالل 
المحفـزات الذاتيـة والمغريـات الخارجيـة ألطـراف األزمـة)3(، كمـا تصبـح 
احتواؤهـا  يصعـب  والتصعيـدات  تتعـّدد  واألطـراف  تعقيـًدا  أكثـر  األزمـة 

(1)  األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها، ص 6، تاريخ االطالع: 
http://cutt.us.com/vDhm0Y ،20/8/2019

(2)  األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها، ص 6، تاريخ االطالع: 
http://cutt.us.com/vDhm0Y ،20/8/2019

())  هيا عدنان عاشور، الديناميكا السياسية وإدارة األزمات الدولية: اإلدارة األمريكية ألزمة الملف النووي اإليراني نموذًجا من 
http://ksa.pm/lki ،21/8/2019 :(2012-2000)، رسالة ماجستير، )201، ص 6)، تاريخ االطالع

http://cutt.us.com/vDhm0Y
http://cutt.us.com/vDhm0Y
http://ksa.pm/lki
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والبقعـة الجغرافيـة لألزمـة تتسـع، فضـاًل عـن توافـر أوراق ضغـط يلجـأ 
ن الشروط التفاوضية  م المكاسب وتحسِّ إليها كل طرف ظّنًا منه أنها تعظِّ

عنـد الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات.
وتتالشى األزمة بطريقتين ال ثالثة لهما. أُوالهما: السلْم، بقبول أطرافها 
أدوات التسـوية السـلمية )المسـاعي الحميدة، الوسـاطة، التفاوض، إلخ(، 
أو االستسـالم )االنسـحاب، التفـادي، التنـازل نتيجـة التوجـس مـن اآلثـار 
الكارثيـة والمدمـرة للحـرب()1(. ثانيتهمـا: اللجـوء إلـى الحـرب عنـد قناعـة 
طرَفـي األزمـة أو أحـد أطرافهـا بـأّن العائـد الذي سـيحصل عليـه من وراء 
اللجـوء إلـى القـّوة المسـلحة لحسـم األزمـة يفـوق العائـد الـذي سـيحصل 
عليـه مـن الدخـول فـي المفاوضـات، أو عنـد التقييـم الخاطـئ للقـدرات 
لقـدرات  والتقديـر  اإلدراك  سـوء  عنـد  أو  للخصـم،  المتاحـة  العسـكرية 
حلفـاء الخصـم المحتمـل مسـاندتهم عسـكرّيًا للطـرف المعـادي، إلـخ)2(.

2- شروط نجاح الوساطة الدولية:
لنجـاح  عديـدة  شـروًطا  الدوليـة  والنزاعـات  الَعالقـات  أدبيـات  تفتـرض 
مهمـة الطـرف الثالـث )الوسـيط(، ليـس فقـط فـي جلـب أطـراف األزمـة 
نحـو طاولـة المفاوضـات لتسـوية األزمـة، وإنمـا فـي توقيع اتفاقات تسـوية 
أطـراف  كل  مـن  وقبولـه  ومصداقيتـه  الوسـيط  حياديـة  منهـا:  األزمـات، 
األزمـة، وتوفيـره المنـاخ المالئـم للعملية التفاوضيـة، وتركيزه على مصالح 
األطراف ال مواقفهم، وقدرته على إشـعار األطراف بالمسـؤولية وعواقب 
القـدرات  وامتـالك  مصالحهـم،  علـى  التفـاوض  فـي  الفشـل  ومخاطـر 
أطـراف  تجـاه  بحكمـة  النفـوذ  واسـتخدام  التواصـل،  وقنـوات  وخطـوط 
األزمـة والالعبيـن المؤثريـن بمـا يجعلـه قـادًرا علـى جلـب أطـراف األزمـة 

للتفـاوض)3(.

(1)  أحمد مختار الجمال، المفاوضات وإدارة األزمات، (القاهرة: مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام)، العدد 107، عام 
1992، ص9)2.

(2)  د. هشام عوكل، ماهية األزمة الدولية في إطارها النظري، مدونة علم إدارة األزمات بالتخطيط االستراتيجي، تاريخ 
http://ksa.pm/lkj ،20/8/2019 :االطالع

)))  د. صالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلميًّا، (القاهرة، مكتبة مدبولي، 2006)، ط 1، ص )55-6.

http://ksa.pm/lkj
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وكمـا أن هنـاك أزمـات تـدار بالمفاوضـات غيـر المتكافئـة، مـن خـالل 
ضغـط الطـرف األقـوى فـي ميزان القوى علـى الطرف األضعف من خالل 
التحـركات )اسـتعراض القـوة( الهادفـة إلـى إظهـار القـدرة والحـزم بغيـة 
التنـازالت  التفاوضيـة وتقديـم  الشـروط  لقبـول  إخضـاع الخصـم ودفعـه 
بتوصـل  المتكافئـة  بالمفاوضـات  تـدار  أزمـات  أيًضـا  فهنـاك  المرجـوة، 
الطرفيـن مـن خـالل الطـرف الثالـث إلـى تسـوية ُمرضيـة للطرفيـن، لكـن 
المرونـة  النمطيـن،  بيـن  مـا  الجمـع  إلـى  األزمـة  تلجـأ أطـراف  مـا  عـادة 
)األدوات السـلمية( والشـدة )أدوات القوة(، لتحسـين الشروط التفاوضية، 

وهـو األسـلوب األنجـع مـن اسـتخدام أحـد النمطيـن منفـرًدا.
3- تحديات الوساطة الدولية:

يجابه الوساطاِت عقباٌت عديدة، منها ما يعود إلى جمود مواقف أطراف 
األزمـة أو أحـد أطرافهـا، ومنهـا مـا يتعلـق بالمرحلـة التـي تمـّر بهـا األزمة، 
إذ تشـير الوقائـع الدوليـة إلـى صعوبـة قبـول أطـراف األزمـة الجلـوس إلـى 
طاولـة المفاوضـات خـالل مرحلـة النمـّو واالتسـاع كمـا بيَّنا مسـبًقا، ومنها 
ما يتعلق بالوسـيط، إذ يؤدي تعّدد الوسـاطات إلى إيجاد فرصة ومسـاحة 
ألطـراف األزمـة للمفاضلـة، كلٌّ حسـب درجـة َعالقاتـه ومصالحـه مـع هذا 
مـن  متباينـة  الوسـيط علـى مسـافات  وقـوف  أو عنـد  ذاك،  أو  الوسـيط 
أطـراف األزمـة، أو عـدم امتالكـه للمقدرات وشـبكة الَعالقات للتأثير على 

أطـراف األزمـة والمخربين للوسـاطة.
التـي تعتـري نجـاح  أثبتـت التجـارب الدوليـة أّن أحـد أهـّم التحديـات 
الرماديـة«  لـ»المسـاحات  األولويـة  األزمـة  أطـراف  أحـد  إيـالء  الوسـاطة 
-الموافقـة علـى الدخـول فـي المفاوضـات بالتزامـن مـع المماطلـة وإهـدار 
الوقـت لسـنوات- وتـرى أن تحقيـق السـالم علـى المـدى القصيـر قـد يهـدد 
مصالحهـا )السـلطة التـي بيدهـا لصالـح جنـاح منافـس أو المزايـا التـي 
تجنيهـا مـن اقتصـاد الحـرب(، فتماطـل فـي قبـول الوسـاطة لوقـت طويـل، 
ويـزداد تحقـق هـذا التحـدي عندمـا تحقـق المحادثـات تقدًمـا أو تقتـرب 
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األطـراف مـن توقيـع االتفـاق)1(.
اإلقليميـة  البيئتيـن  تحـدي  إغفـال  األحـوال  مـن  حـال  بـأي  يمكـن  وال 
مصالـح  علـى  العالقـة  األزمـات  وآثـار  ومصالحهـم،  الحلفـاء  )اعتبـارات 
الـدول أطـراف األزمـة( والدوليـة )طبيعـة النظـام الدولـي ومواقـف القـوى 
المتحكمـة فـي تالبيبـه واعتبـارات القـوى الدوليـة الحليفة وغيـر الحليفة( 

لجلـوس أطـراف األزمـة مبـدأ التفـاوض.

ثانًيا: سياقات وتطّورات األزمة األمريكية-اإليرانية
الواليـات  بيـن  الشرق-أوسـطية  المنطقـة  فـي  التوتـرات  حـّدة  تصاعـدت 
المتحـدة وحلفائهـا مـن ناحيـة، وإيـران ووكالئهـا اإلقليمييـن مـن ناحيـة 
أخـرى، نتيجـة لعـدة عوامـل، أولهـا: الرفض اإليراني لالسـتجابة للشـروط 
التفاوضيـة األمريكيـة الــ12 للجلـوس إلى طاولـة المفاوضات)2(، والتي من 
شـأنها حرمـان إيـران مـن المضـّي ُقدًمـا فـي إعـادة تخصيـب اليورانيـوم 
بعـد عـام 2025، ووقـف برنامـج الصواريـخ الباليسـتية، والحـد مـن النفـوذ 
والتسـليحي  العسـكري  الدعـم  أشـكال  كل  بوقـف  اإلقليمـي  اإليرانـي 

والتدريبـي والمالـي للـوكالء فـي سـوريا والعـراق واليمـن ولبنـان.
ويتمثـل العامـل الثانـي فـي اآلثـار االقتصاديـة الضاغطـة علـى النظـام 
اإليرانـي منـذ قـرار الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب فـرض العقوبـات 
االقتصاديـة علـى إيـران ضمـن اسـتراتيجية الضغوط القصـوى على إيران 
2018، وقـد ازدادت وطـأة الضغـوط االقتصاديـة علـى إيـران بشـكل أفقـد 
قادتهـا القـدرة علـى الثبـات بعـد قـرار ترامـب إلغـاء االسـتثناءات للـدول 
الجنوبيـة  وكوريـا  واليابـان  وإيطاليـا  والهنـد  واليونـان  )الصيـن  الثمانـي 
وتايـوان وتركيـا( مـن اسـتيراد النفـط اإليرانـي فـي مايـو 2019، إذ ترتـب 
عليهـا انخفـاض صـادرات النفـط اإليرانـي إلـى 100 برميل/اليـوم، وفـي 

(1)  األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها، ص 14، تاريخ االطالع: 
http://cutt.us.com/vDhm0Y ،20/8/2019

(2)  English.Alarabiya, Here are the 12 conditions US demands from Iran to review sanctions, Accessed: 
21/8/2019, http://ksa.pm/lkk

http://cutt.us.com/vDhm0Y
http://ksa.pm/lkk
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أفضل السيناريوهات تصل إلى 300 ألف برميل/اليوم في يوليو 2019)1(، 
ويشـار إلـى أن إجمالـي الصـادرات النفطيـة اإليرانية قبـل توقيع العقوبات 
األمريكيـة علـى إيـران كانـت 2.5 مليـون برميـل يومّيًـا، علًمـا بـأن عائـدات 
النفـط اإليرانـي تقتـرب مـن نصـف إجمالـّي إيـرادات الموازنـة اإليرانيـة.

زادت وطأة استراتيجية الضغوط القصوى ضراوة على النظام اإليراني 
أيًضا بتصنيف اإلدارة األمريكية الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية 
فـي 8 أبريـل 2019، واسـتهدافها القطاعـات الحيويـة اإليرانيـة األخـرى 
فـي الموازنـة اإليرانيـة بجانـب القطـاع النفطـّي مثـل قطـاع التعديـن )يمثل 
10% مـن إجمالـي الصـادرات اإليرانيـة(، وذلـك فـي 9 مايـو 2019، وقطاع 
البتروكيماويـات )صادراتـه السـنوية تقـدر بنحـو 14 مليـار دوالر(، وذلـك 
فـي 8 يونيـو 2019)2(، فضـاًل عـن فرضهـا عقوبـات علـى المرشـد علـي 
خامنئـي فـي 24 يونيـو 2019، فـي خطـوة رمزيـة أصابـت إيـران بحالـة من 

االرتبـاك والتخبـط فـي إدارتهـا ألزمتهـا مـع الواليـات المتحدة.
صّنـاع  تبنـى  األمريكيـة  القصـوى  الضغـوط  اسـتراتيجية  مقابـل  وفـي 
القـرار فـي إيـران نمـط »التصعيد المضاد« في سـياق سـيناريو »المواجهة 
المحـدودة«، ليـس فقـط ضـد المصالـح األمريكية فـي المنطقة وإنما ضد 
مصالـح حلفائهـا التقليدييـن واألوروبييـن، وضد أمـن المالحة الدولية في 
واحـد مـن أهـّم الممـّرات المالحيـة فـي العالـم )مضيق هرمـز(، الذي يمّر 
مـن خاللـه قرابـة 20% مـن صـادرات النفـط العالميـة)3(، ولذلـك اتخـذت 

إيـران حزمـة مـن اإلجـراءات التصعيديـة التالية:
1- استهداف ناقالت النفط: حّمل المسؤولون األمريكيون إيران مسؤولية 
تعـرض 4 ناقـالت نفطيـة، بينهـا ناقلتـان سـعوديتان، للهجـوم فـي الخليـج 
العربـي فـي 5 مايـو 2019، كمـا تعرضـت ناقلتـا نفـط للهجـوم اإليرانـي 

http://ksa.pm/llv ،2019 (1)  راديو فردا، صادرات نفت ايران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است، 1 أغسطس
(2)  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، احتماالت المواجهة في الخليج بعد احتجاز الناقلة البريطانية، تاريخ االطالع: 

http://ksa.pm/llu ،17/8/2019
(()  NY time, How Tanker Attacks in the Strait of Hormuz Could Affect Oil Prices, Accessed: 21/8/2019, 
http://ksa.pm/lkm

http://ksa.pm/llv
http://ksa.pm/llu
http://ksa.pm/lkm
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جنوبـي مضيـق هرمـز فـي 13 يونيـو 2019، فضـاًل عـن إسـقاط إيـران 
طائـرة اسـتطالع أمريكيـة مسـيَّرة فـي 20 يونيـو 2019، حسـب المزاعـم 

اإليرانيـة.
ل التوترات وارتفاع عـدد أطرافه، احتجزت  وفـي تحـوُّل خطيـر فـي معـدَّ
إيـران ناقلـة النفـط البريطانيـة »سـتينا إمبيـرو« بكامـل أفـراد طاقمهـا في 
بحـر عمـان فـي 19 يوليـو 2019، ثـم سـاقتها باتجـاه مينـاء بنـدر عبـاس، 
مبـررة ذلـك بمخالفـة السـفينة لقوانيـن المالحـة عنـد موقـع احتجازهـا 
بعـد أقـل مـن 24 سـاعة مـن تصريـح المرشـد اإليرانـي علـي خامنئـي بـأن 
»احتجـاز الناقلـة اإليرانيـة فـي جبـل طـارق لـن يمـر دون رّد«)1(، وذلـك فـي 
إشـارة إلـى ناقلـة النفـط اإليرانيـة “غريـس-1” التـي احتجزتهـا حكومـة 
جبـل طـارق فـي 8 يوليـو 2019، وأفرجـت عنهـا بكامـل حمولتهـا فـي 18 
أغسـطس 2019، بعـد تقديـم إيـران الضمانـات لعـدم وجهتها نحو سـوريا، 
وهـو مـا دفـع الواليـات المتحـدة والـدول األوروبيـة نحـو الدعـوة لتشـكيل 
تحالفـات عسـكرية دوليـة لمجابهـة الخطر اإليرانـي وحماية أمن المالحة 

الدوليـة وضمـان تدفـق إمـدادات النفـط عبـر مضيـق هرمـز.
2- تخفيـض التزاماتهـا النوويـة: أعلنـت إيـران فـي 7 يوليـو 2019 أنهـا 
فـي  عليـه  المنصـوص  الحـّد  عـن  اليورانيـوم  تخصيـب  مسـتوى  سـترفع 
االتفـاق النـووي لعـام 2015، بارتفاع النسـبة المنصوص عليها من %3.67 
إلـى 4.5%)2(، وفـي 29 يوليـو 2019 أعلنـت طهـران عزمهـا رفـع نسـبة 
إيـران قـد  إلـى 50% مطلـع سـبتمبر 2019)3(، وبذلـك تكـون  التخصيـب 
النوويـة أمـام مجلـس األمـن الدولـي بعـدم تخصيـب  التزاماتهـا  انتهكـت 

اليورانيـوم فـوق المسـتوى المحـّدد بموجـب االتفـاق النـووي 2015.
3- ضـرب أهـداف عربيـة ودوليـة فـي الداخـل العراقـي: حّملـت أوسـاط 

(1)  بي بي سي فارسي، آيت اهلل خامنه ای درباره نفتکش توقيف شده: ايران خباثت های انگليس را بی جواب نمی گذارد، 
http://ksa.pm/lko ،20/8/2019 :تاريخ االطالع

(2)  خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، بازتاب گام دوم کاهش تعهدات برجامی ايران در رسانه های خارجی، ۱۶ تير 
http://ksa.pm/lkp ،20/8/2019 :۱۳۹۸، تاريخ االطالع

())  شبكة العالم، ريابکوف: ايران تعهدات برجامی را باز هم کاهش می دهد، 7 مرداد 98)1، تاريخ االطالع: 20/8/2019، 
http://ksa.pm/lkq

http://ksa.pm/lko
https://www.irna.ir/news/83384945/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ksa.pm/lkp
https://fa.alalamtv.net/news/4349166/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://ksa.pm/lkq
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إعالميـة متعـّددة إيـران المسـؤولية الكاملـة عـن سلسـلة االعتـداءات التـي 
ضربت أهداًفا حيوية عربية ودولية في الداخل العراقي، كما استخدمت 
العـراق كمنصـة لضـرب أهـداف فـي المحيـط الخليجـي والعربـي خـالل 

شـهر يونيـو 2019 )انظـر الجـدول رقم1(.
الجدول رقم1: سلسلة االعتداءات العسكرية المنسوبة إلى إيران ضد 

األهداف العربية والدولية في الداخل العراقي.

2019/6/14
- استهداف قاعدة بلد اجلوية مبحافظة صالح الدين شمالي 
بسيطة  أضرار  عن  أسفرت  هاون،  قذائف  بثالث  بغداد 

مبحيطها، دون وقوع أي أضرار بشرية.

2019/6/18

قّوات  فيه  توجد  الذي  العسكري  التاجي  معسكر  قصف   -
إلى  أدت  كاتيوشا  نوع  من  بصواريخ  بغداد  أمريكية شمالي 

إحلاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية.
- استهداف مجمع القصور الرئاسية باملوصل بصواريخ من 
أي  وقوع  دون  مادية  أضرار  إحلاق  إلى  أدت  الكاتيوشا  نوع 

خسائر بشرية.
- استهدف مجمع البرجسية غربي محافظة البصرة بصاروخ 
البرجسية شركات نفط عاملية،  املدى، ويضم مجمع  قصير 
و”إكسون  اإليطالية  و”إيني”  شل”  داتش  “رويال  وهي 

موبيل” األمريكية العمالقة.

2019/6/19

- الهجوم على محيط املنطقة اخلضراء التي تضم سفارات 
أجنبية ومباني حكومية ببغداد بصواريخ من نوع كاتيوشا دون 

أن تسفر عن وقوع إصابات.
موبيل”  “إكسون  لشركة  تابع  سكني  مخيم  استهداف   -
اآلبار  حفر  شركة  واستهداف  بالعراق،  للطاقة  األمريكية 
بصواريخ  البصرة  البرجسية مبحافظة  منطقة  في  النفطية 

من نوع كاتيوشا.

- اقتحام العشرات مقّر السفارة البحرينية ببغداد، ما أسفر 2019/6/27
عن أعمال تخريبية في مبانيها.
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2019/6/28

أن  األمريكية  جورنال”  ستريت  “وول  صحيفة  ذكرت   -
مسؤولني أمريكيني مطلعني على معلومات استخباراتية حول 
هجمات الطائرات املسيرة على خطوط النفط السعودية في 
وليس  العراق  كان  الهجوم  مصدر  بأن  2019 صرحوا  مايو 
اليمن، قائلني إنهم على األرجح قد وجهوا أصابع االتهام إلى 

امليليشيات التي تدعمها إيران في تلك املنطقة)1(.

المصدر: وحدة الدراسات اإلقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات اإليرانية، 31 يوليو 2019.

هـذه االعتـداءات -التـي فـي معظمهـا لـم تُِصـب أهدافهـا ولـم تـؤدِّ إلـى 
خسـائر فـي األرواح والممتلـكات- تحمـل بصمـات إيرانيـة بالنظـر إلـى:

أواًل: اسـتهداف السـفارات نمـط إيرانـّي قديـم عندمـا تريد طهـران توجيه 
مـن  حافـاًل  سـجاّلً  إيـران  تمتلـك  إذ  بعينهـا،  دول  إلـى  سياسـية  رسـائل 
الهجمـات ضـد المقـاّر الدبلوماسـية، مثـل اقتحامهـا السـفارة األمريكيـة 
واحتجاز منسـوبيها لمدة 44 يوًما عام 1979، وتفجير السـفارة األمريكية 
فـي بيـروت والكويـت عـام 1983، واالعتـداء علـى السـفارة الروسـية عـام 
1988، وتورطها في اغتيال 4 دبلوماسيين سعوديين بتايالند عام 1989، 
واالعتـداء علـى المقـاّر الدبلوماسـية السـعودية فـي طهـران ومشـهد عـام 

.2016
ثانًيـا: نوعيـة الصواريـخ المسـتخدمة هـي صواريـخ مـن نـوع الكاتيوشـا 
اهلل  حـزب  لـدى  يتوافـر  الصواريـخ  مـن  النـوع  وهـذا  المـدى،  قصيـرة 
اللبنانـي، الـذراع العسـكرية األهـّم إليـران فـي المنطقـة، وهـذه الصواريـخ 
قصيـرة المـدى سـهلة اإلخفـاء والتنقـل عبـر الحـدود تتناسـب مع سـيناريو 

المحـدودة. المواجهـة 
التوتـرات  فيـه  تتصاعـد  وقـت  فـي  حدثـت  االعتـداءات،  توقيـت  ثالًثـا: 
األمريكية-اإليرانيـة علـى خلفيـة تعاظـم الضغـوط والعقوبـات األمريكيـة 
“أبراهـام  الطائـرات  حاملـة  األمريكيـة  اإلدارة  وتحريـك  إيـران،  علـى 

(1)  Reuters, U.S. says Saudi pipeline attacks originated in Iraq: Wall Street Journal, Accessed: 18/7/2019, 
http://cutt.us/9gAhN

http://cutt.us/9gAhN
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الحصـول  عقـب  األوسـط،  الشـرق  إلـى   ”52 “بـي  وقاذفـات  لينكولـن” 
علـى معلومـات اسـتخباراتية تفيـد بـأن هنـاك اسـتعدادات إيرانيـة لتنفيـذ 
فـي  األمريكيـة  والقـّوات  واألهـداف  المصالـح  ضـد  عسـكرية  هجمـات 

األوسـط. الشـرق 
هدفـت إيـران مـن وراء إجراءاتهـا التصعيديـة إلى بث رسـائل لخصومها 
بـأن مزيـًدا مـن اإلجـراءات التصعيديـة والعقابيـة ضـد إيـران يعنـي فـي 
وبـث  المضـادة،  التصعيديـة  اإلجـراءات  مـن  مزيـًدا  اإليرانـي  القامـوس 
رسـائل بأنهـا هـي األخـرى تمتلـك أوراق ضغـط وقـادرة علـى التأثيـر علـى 
االقتصـاد العالمـي بقدرتهـا علـى تعطيـل حركـة المالحـة الدوليـة، وأنهـا 
لـن تسـمح بتصفيـر صادراتهـا النفطيـة كمـا تطمـح اإلدارة األمريكيـة، وأّن 
هنـاك ثمًنـا كبيـًرا يتحملـه من يعمل على تصفيـر عائدات النفط اإليراني، 
وأّن إيـران باتـت دولـة فـوق إقليميـة تتمتـع بسـيادة ونفـوذ كبيريـن فـي ميـاه 
الخليـج العربـي، وأنهـا قـادرة علـى أن تحـدث اضطرابـات وتأثيـرات علـى 

حركـة المالحـة العالميـة.

ثالًثا: انطالق الوساطات لتسوية األزمة
على خلفية ارتفاع مستوى التوترات في المنطقة الشرق-أوسطية بمساعي 
إيـران لتعطيـل حركـة المالحـة الدوليـة باسـتهدافها ناقـالت النفـط علـى 
نحـو أعـاد إلـى األذهـان مصطلـح »حـرب الناقـالت« خـالل فتـرة الحـرب 
العراقية-اإليرانيـة )1980-1988(، توالـت الوسـاطات اإلقليميـة )أبرزهـا 
سـلطنة عمـان والعـراق( والدوليـة )أبرزهـا اليابان وفرنسـا( لتخفيف حدة 

التوتـرات ومنـع انـدالع المواجهات المسـلحة.
قواسم مشتركة تجمع هذه الوساطات، يأتي في مقدمتها المخاوف من 
العواقـب الوخيمـة علـى إمـدادات النفـط حـال االنـزالق نحـو حـرب كارثية 
بالخليـج العربـي. وثانيهـا الحفـاظ علـى تحقيـق المصالـح االسـتراتيجية 
بتأميـن المالحـة الدوليـة بمـا يحـول دون تعطيل نقل السـلع االسـتراتيجية 
فـي الممـرات الدوليـة. وثالهـا ممارسـة دور الوسـاطة والقـدرة علـى إقنـاع 
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األطـراف المتصارعـة للجلـوس إلـى طاولة المفاوضات، وتحقيق التسـوية 
يمثـل اختبـاًرا حقيقّيًـا لمـدى قـدرة الـدول علـى خلـق المسـاحة ولعـب دور 

فعـال ومؤثـر علـى السـاحتين اإلقليميـة والدولية.
1- سلطنة عمان:

سـعت سـلطنة عمـان لمنـع تصاعـد األزمـة مـن خـالل زيارتيـن أجراهمـا 
إلـى  اهلل  علـوي  بـن  يوسـف  العمانـي  الخارجيـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر 
طهـران، األولـى فـي 21 مايـو 2019، والثانيـة فـي 27 يوليـو 2019، قبل أن 
يتوجـه إلـى الواليـات المتحـدة للقـاء نظيرة األمريكـي للتباحث حول وجهة 
النظـر األمريكيـة للتهدئـة مـع إيـران، أكـدت خاللهـا القيـادة اإليرانية على 
عـدم الرغبـة فـي المواجهـة العسـكرية مـع بريطانيـا أو الواليـات المتحدة، 
مطالبـة بإلغـاء العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران، إذ أكـد وزيـر الخارجيـة 
اإليرانـي محمـد جـواد ظريـف أثنـاء لقائـه بــابن علـوي فـي الزيـارة األولـى 
أّن »إيـران ال تريـد المواجهـة.. الـكل يـدرك أن بـدء نـزاع قـد يكـون سـهاًل، 

لكـّن إنهـاءه سـيكون مسـتحياًل«)1(.
بيـد أن الوسـاطة العمانيـة بيـن الجانبيـن األمريكـي واإليرانـي تنبـع مـن 
واحـدة  بوقوفهـا علـى مسـافة  قبولهمـا بسـلطنة عمـان كوسـيط محايـد 
فـي َعالقاتهـا مـن الطرفيـن، وَعالقاتهـا الوثيقـة بهمـا، وتبّنيهـا سياسـة 
الحيـاد واإلبقـاء علـى خيـوط مـع كل الفواعـل اإلقليميـة والدوليـة، فضـاًل 
عـن تمتعهـا بـدور تاريخـّي فـي الوسـاطة ودورها االسـتراتيجي الذي لعبته 
قبل 4 سـنوات في أثناء المفاوضات األمريكية-اإليرانية التي أفضت إلى 
االتفـاق النـووي 2015، وقبـل 9 سـنوات بيـن الجانبيـن، الـذي أفضـى إلـى 
اإلفـراج عـن 3 سـّياح أمريكييـن كانـوا محتَجزيـن لـدى إيـران عـام 2010.

2- العراق:
شـّكل العـراق إحـدى القنـوات الدبلوماسـية للوسـاطة بيـن واشـنطن ولندن 
مـن ناحيـة، وطهـران مـن ناحيـة أخـرى، إذ أجـرى رئيـس حكومتهـا عـادل 
عبـد المهـدي زيـارة مفاجئـة لطهـران يـوم 22 يوليـو 2019 لتقليـص معـّدل 

http://ksa.pm/lkr ،20/8/2019 :(1)  دنيای اقتصاد، ظريف: ايران به دنبال تقابل با انگليس نيست، تاريخ االطالع

http://ksa.pm/lkr
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التوتـر والعمـل علـى تالفـي عوامـل التصعيـد فـي منطقـة الخليـج العربـي، 
وقـد أكـد خاللهـا الرئيـس اإليرانـي حسـن روحاني أن بـالده »ال ترغب في 
زيـادة حـّدة التوتـر مـع أي دولـة فـي المنطقـة«، مشـدًدا علـى أن »إيـران لـن 
تكـون أول مـن يبـدأ الحـرب«)1(، ورّد عبـد المهـدي: »بغـداد لـم ولـن تكـون 

جـزًءا مـن العقوبـات علـى إيـران«)2(.
وتعـود الوسـاطة العراقيـة إلـى الهواجس العراقيـة من أي حرب محتملة 
سـتكون كارثيـة علـى األمـن العراقـي والعـودة بالعراق الذي دفـع ثمًنا غالًيا 
لمحاربة اإلرهاب إلى المربع األول، كون العراق يَُعّد إحدى أهّم الساحات 
التي سـتطالها الحرب إذا ما اسـتهدف سـالح الجو األمريكي الميليشـيات 
اإليرانيـة الموليـة إليـران فـي العـراق، أو حـال اسـتهدفت تلـك الميلشـيات 
المصالـح والقـّوات األمريكيـة فـي العـراق وعددهـم 5500 جنـدي، كمـا أن 
العـراق دولـة حدوديـة مـع إيـران، فـأي تصعيـد عسـكري علـى الحـدود مـع 
إيـران مـن المحتمـل أن يعيـد البلد العربـي الغني بالنفط إلى دوامة العنف 
بعـد أن قطـع دوًرا نسـبّيًا فـي تحقيـق االسـتقرار ونجـح فـي القضـاء علـى 
عديـد مـن البـؤر اإلرهابيـة، ولذلـك فالعـراق سـيكون من أكثـر المتضررين 

إذا مـا اندلعـت الحرب.
أضـف إلـى ذلـك الرغبـة البريطانيـة واألمريكيـة فـي أن يقـوم العـراق 
بـدوره فـي إقنـاع إيـران بعـدم التعـرض لناقالت النفط عنـد مضيق هرمز، 
رئيـس  بينـي موردونـت،  البريطانيـة  الدفـاع  وزيـرة  ذلـك مطالبـة  يعكـس 
الـوزراء العراقـي عـادل عبـد المهـدي ُقبيـل زيارتـه إلـى طهـران بالقيـام 
بالوسـاطة لتهدئـة التوتـرات بالتأكيـد علـى حريـة المالحـة فـي الممـرات 
إلـى طهـران عبـر  تحذيريـة  األمريكيـة رسـائل  اإلدارة  وتوجيـه  الدوليـة، 
الحكومـة العراقيـة تحذرهـا فيهـا مـن مغبـة وتبعـات اسـتهداف القـّوات 
إلـى  العـراق  إعـادة  إلـى  حكومتـه  تطمـح  الـذي  العـراق،  فـي  األمريكيـة 

(1)  خبرگزاری پانا است، روحانی: ايران در طول تاريخ اصلی ترين حافظ امنيت وآزادی کشتيرانی در خليج فارس، تنگه 
http://ksa.pm/lks ،20/8/2019 :هرمز ودريای عمان بوده وخواهد بود، تاريخ االطالع

(2)  روسيا اليوم، روحاني: إيران أكبر ضامن ألمن وحرية المالحة في الخليج ومضيق هرمز، تاريخ االطالع: 15/8/2019، 
#http://ksa.pm/lkt

http://ksa.pm/lks
http://ksa.pm/lkt
http://ksa.pm/lkt
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الشـرق األوسـط. الدبلوماسـية فـي  الخريطـة 
وال يمكننـا تجاهـل تمّتـع العـراق بشـراكة اسـتراتيجية بكلتـا الدولتيـن 
اللتيـن لديهمـا مصالـح اسـتراتيجية فـي العـراق، تسـعيان إلـى الحفـاظ 
عليهـا وحمايتهـا، فالعـراق ال يمتلـك خيـاًرا بديـاًل عـن إيـران، علـى أقـل 
تقديـر خـالل العاميـن القادميـن، فـي اسـتيراد الغـاز والكهربـاء، إذ تـزّود 
العـراق بنحـو 40% مـن احتياجاتـه الكهربائيـة، وذلـك باسـتيراده  إيـران 
1200 ميغـاوات مـن الكهربـاء مـن إيـران، و28 مليـون متـر مكعـب من الغاز 
يومّيًـا إلنتـاج الكهربـاء)1(، وذلـك فـي وقـت يعانـي فيـه العـراق نقًصـا فـي 
كميـة الكهربـاء المطلوبـة لمعالجـة أزمـة الكهربـاء، كمـا أن العـراق بحاجـة 
إلـى الواليـات المتحـدة التـي سـاندته إبـان الحـرب علـى داعـش، كما تقدم 
واشـنطن مسـاعدات تقنيـة وتدريبـات عسـكرية للقـّوات العراقيـة وتسـهم 
بشـكل كبيـر فـي تحقيـق االسـتقرار وعمليـات إعـادة االعمـار فـي المناطق 

المحـررة مـن داعـش.
3- اليابان:

رئيـس  أجـرى  إذ  الدوليـة،  الوسـاطات  خـط  علـى  بقـوة  اليابـان  دخلـت 
وزرائهـا شـينزو آبـي زيـارة إليـران خـالل الفتـرة مـن 12 إلـى 14 يونيـو 
المرشـد علـي خامنئـي تسـلم رسـالة خطيـة مـن  2019، رفـض خاللهـا 
ترامـب بعثهـا مـع آبـي، بحجـة عـدم الثقـة فـي شـخص ترامـب ومواقفـه، 
كمـا رّد الرئيـس اإليرانـي حسـن روحانـي علـى مطلـب آبـي بأن تقـوم إيران 
بدور بّناء لتحقيق السـالم في الشـرق األوسـط بأن: »إيران سـتظل ملتزمة 
باالتفـاق المهـّم ألمـن المنطقـة والعالـم.. إيـران لـن تبـدأ حرًبـا أبـًدا، لكنها 

ا مدمـًرا علـى أي عـدوان«)2(. سـترّد رّدً
يـدرك صانـع القـرار اليابانـي حجـم الخطـورة علـى دوران عجلـة اإلنتاج 
اليابانيـة إذا مـا تأثـرت إمـدادات النفـط نحـو طوكيـو حـال نشـوب حـرب 

http://ksa.pm/llx ،22/8/2019 :(1)  تقرير الحالة اإليرانية يونيو 2019، إيران والعراق، ص 7)، تاريخ االطالع
(2)  مشرق، روحانی در نشست مشترک با نخست وزير ژاپن: ژاپن َعالقمند به ادامه خريد نفت از ايران است/ جنگی 

http://ksa.pm/lku ،15/8/2019 :شروع شود پاسخی قاطع می دهيم، تاريخ االطالع

http://ksa.pm/llx
https://www.mashreghnews.ir/news/966336/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/966336/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C
http://ksa.pm/lku
https://www.mashreghnews.ir/news/966336/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C
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عنـد مضيـق هرمـز، وهـو مـا دفـع الحكومة اليابانية نحو طهـران رغم مضّي 
أكثر من أربعة عقود على آخر زيارة لرئيس وزراء يابانّي إلى إيران، تحديًدا 
عام 1978، إذ تَُعّد اليابان رابع أكبر مستورد للنفط اإليراني في العالم قبل 
إلغـاء االسـتثناءات النفطيـة علـى الـدول الثمانـي السـتيراد النفـط اإليرانـي 

فـي مايـو 2019، واليابـان إحداها.
انـدالع  حـال  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  مـن  اليابـان  مخـاوف  عـن  فضـاًل 
الحـرب، فـإّن لليابـان مصلحـة شـبه اسـتراتيجية فـي عـدم انـدالع الحـرب 
وضمـان حريـة المالحـة وبقـاء مضيـق هرمـز مفتوًحـا لعبـور النفـط دون أي 
تهديـدات محتملـة تعمـل علـى تعطيـل حركـة الناقـالت النفطيـة، كمـا تتمتـع 
طوكيـو بَعالقـات متوازنـة مـع واشـنطن وطهـران، فهي تحافـظ على َعالقات 
جيـدة مـع الواليـات المتحـدة لضمـان أمريـكا لألمن في منطقة شـرق آسـيا، 
وبَعالقـات جيـدة مـع إيـران لضمـان المصالـح االقتصاديـة وتدفـق النفـط، 
فهـي فـي حاجـة اسـتراتيجية إلـى الحليفيـن أمريـكا في منطقة شـرق آسـيا، 

وإيـران فـي الشـرق األوسـط.
4- فرنسا:

بدورهـا أوفـدت فرنسـا مهندسـة االتفـاق النـووي بيـن إيـران والغـرب 2015 
الفرنسـي  للرئيـس  دبلوماسـّي  مستشـار  أرفـع  بـون،  إيمانويـل  المستشـار 
إيمانويـل ماكـرون، يـوم 9 يونيـو 2019 إلـى إيـران لوقـف التصعيـدات، وطرح 
إيمانويل بون مقترًحا للتهدئة يقوم على اتخاذ الجانبين األمريكي واإليراني 
الحـد األدنـى مـن الخطـوات الواجـب اتباعهـا لوقـف التصعيـدات مـن خـالل 
»التجميـد مقابـل التجميـد«)1(، بمعنـى توقـف إدارة ترامـب عـن فـرض مزيـد 
مـن العقوبـات علـى إيـران خـالل المرحلـة المقبلـة، مقابـل أن توقـف إيـران 
اتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات الخاصـة بتخفيـض مسـتوى التزامهـا باالتفـاق 
النـووي، وأن تفّعـل آليـة »إنسـتكس« لمواصلـة التعامالت التجاريـة بين إيران 

وأوروبا.
قوبـل الطـرح الفرنسـي بموجـة رفـض عارمـة مـن األوسـاط اإلعالميـة 
(1)  if news, Iran, France Urge Maritime Security in Region, Accessed: 21/8/2019, http://ksa.pm/lkv

http://ksa.pm/lkv
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اإليرانيـة، معتبـرة إيـاه تلبيـة للطموحـات واالشـتراطات األمريكية ولكن بلغة 
فرنسـية، بغيـة التمهيـد إلجـراء مفاوضـات جديـدة تشـمل مجمـل الملفـات 
العالقـة، وليـس االتفـاق النـووي فقـط، مثـل برنامـج الصواريـخ الباليسـتية 
ونشاطات إيران اإلقليمية، فضاًل عن دفع طهران نحو التوقف عن المضّي 

ُقدًمـا فـي تخفيـض التزاماتهـا فـي االتفـاق النـووي.
لـم تقـف الوسـاطة الفرنسـية عنـد هـذا الحـد، بل التقى الرئيـس إيمانويل 
ماكـرون وزيـر الخارجيـة اإليرانـي محمـد جـواد ظريـف يـوم 2019/8/23، 
م طـرح  عشـية انعقـاد قمـة مجموعـة الـدول الصناعيـة السـبع بباريـس، وُقـدِّ
فرنسّي ثاٍن مضمونه »تخفيف بعض العقوبات على إيران بأن تسمح الواليات 
المتحـدة إليـران بتصديـر بعـض نفطها مقابل عودة إيران عن إجراءاتها إزاء 
بنـود االتفـاق النـووي بوقـف تخصيـب اليورانيـوم«، أو تقديـم تدشـين »آليـة 
تعويض« لتحسين حياة المواطنين اإليرانيين)1(، في إشارة إلى مقترح بديل 
ال يشـمل الواليـات المتحـدة حـال رفضهـا المقتـرح الفرنسـي، ورغـم القبـول 
اإليراني بالطرح الفرنسي فإنه يبدو غير رائق للواليات المتحدة لكونه يَُعّد 
بدايـة تنـازل عـن اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى األمريكية ضـد إيران، كما 

يَُعـّد فشـاًل أمريكّيًـا إزاء التعاطـي مـع الملف النـووي اإليراني.
األزمـة  لتسـوية  والدوليـة  اإلقليميـة  الدبلوماسـية  الجهـود  هـذه  وخـالل 
األمريكية-اإليرانية، أعلنت اإلدارة األمريكية في مناسـبات عديدة تمسـكها 
بالخيـار التفاوضـي تحـت ضغـط العقوبـات االقتصاديـة المفروضـة علـى 
إيـران، مـع رفضهـا اللجـوء إلـى الخيـار العسـكري، إذ أعلـن الرئيـس ترامـب 
فـي 21 يونيـو 2019 إلغـاءه توجيـه ضربـات عسـكرية إلـى إيـران قبـل موعـد 
تنفيذها بعشر دقائق فقط ألن الرّد األمريكي ال يتناسب مع إسقاط طائرة 
دون طيـار أمريكيـة أسـقطتها إيـران فـي 20 يونيـو 2019 بذريعـة اختراقهـا 

للمجـال الجـوي اإليرانـي)2(.
(1)  األخبار، مقترح ماكرون على طاولة »الدول السبع«: ظريف يشيد بالمبادرة الفرنسية، تاريخ االطالع: 25/8/2019، 

http://ksa.pm/lnq
(2)  Cbs news, »Cocked and loaded« to strike Iran, Trump says he called off operation when told 150 would 
likely die, , Accessed: 21/8/2019, http://ksa.pm/lkw

http://ksa.pm/lnq
http://ksa.pm/lkw


17

رابًعا: حدود وجدوى الوساطات لتسوية األزمة األمريكية-اإليرانية
بالنظـر إلـى مجمل الوسـاطات الدولية لتسـوية األزمـة األمريكية-اإليرانية 
اإلقليميـة  الجهـود  تلـك  عنـه  أسـفرت  مـا  أّن  مفادهـا  نتيجـة  إلـى  نصـل 
والدوليـة ال يرتقـي -حتـى تاريخـه- إلـى حـّد الوصـول إلـى صيـغ تفاهمّيـة 
ُمرضيـة تنـزع فتيـل األزمـة، وإنمـا اقتصـرت علـى مجرد البحـث عن آليات 
لوقـف التصعيـد وخفـض التوتـر والتراجـع عن اتخاذ مزيـد من اإلجراءات 
التصعيديـة المفضيـة إلـى الحـرب، ليـس ذلـك فقـط، وإنمـا لـم تصـل تلـك 
الجهـود إلـى آليـات لخفـض التصعيـد بيـن أطـراف األزمـة. ويعـود إخفـاق 

الوسـاطات الدوليـة إلـى العوامـل التاليـة:
1- قدرات الوسطاء ودرجة قبولهم:

الوسـطاء ال يمتلكـون قـدرات وأوراق ضغـط كافيـة إلجبار الطرفين )األول 
بحجـم القـوة العظمـى الواليـات المتحـدة، والثانـي بحجـم إيـران المتوغلـة 
المفاوضـات.  طاولـة  إلـى  الجلـوس  علـى  الشرق-أوسـطي(  اإلقليـم  فـي 
االقتصـادي  والتـردي  العنـف  وطـأة  تحـت  يـرزح  زال  مـا  مثـاًل  فالعـراق 
واالضطـراب األمنـي، وتأثيـر الميليشـيات المسـلحة المواليـة إليـران علـى 
قراراتـه، وطبيعـة التوغـل اإليرانـي فـي العـراق، كمـا أن اليابـان ليـس لهـا 
مسـاٍع حميدة في قضايا المنطقة وأزماتها وال تمتلك خبرات واسـعة في 

الوسـاطة تمكنهـا مـن تحقيـق التسـوية.
ا  أضـف إلـى ذلـك أن الخالفـات األوروبية-اإليرانيـة المتراكمـة تضع حّدً
لوسـاطة فرنسـية أو أوروبيـة ناجعـة، فقـد تضامنـت فرنسـا مـع بريطانيـا 
فـي موقفهـا مـن إيـران عقـب احتجازهـا ناقلـة النفـط البريطانيـة، كمـا 
فرضـت فرنسـا فـي 3 أكتوبـر 2018 عقوبـات علـى إيرانييـن تابعيـن لوزارة 
السـتهداف  بالتخطيـط  اتهامهـم  خلفيـة  علـى  اإليرانيـة  االسـتخبارات 
مؤتمـر المعارضـة اإليرانيـة بباريـس فـي يونيـو 2018، فضـاًل عـن الرفض 

األمريكـي للمقترحـات الفرنسـية والتمسـك بالشـروط التفاوضيـة.
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2- معدل نضوج األزمة وحجم أوراق الضغط المتاحة لكل طرف:
تجـاوزت األزمـة مرحلـة الميـالد التـي تَُعـّد أفضـل مرحلة لتسـويتها، وتمّر 
األزمـة اآلن بمرحلـة النمـّو واالتسـاع، إذ مـا زال الطرفـان يمتلـكان البعض 
مـن أوراق الضغـط، وإن كانـت الواليـات المتحـدة تتفـوق فـي كثـرة أوراق 
الضغـط المتاحـة لديهـا، ولـم تصـل األزمـة بعـُد إلـى مرحلـة النضـوج علـى 
نحـو يتيـح للجانبيـن تحقيـق أقصـى قدر من المكاسـب االسـتراتيجية عند 
الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات، وذلـك بالنظـر إلـى رهانـات الجانبيـن 

وتوافـر أوراق الضغـط:
أ- الواليـات المتحـدة: تراهـن علـى سياسـة النَفـس الطويـل والحصـار 
االقتصـادي إلرهـاق االقتصـاد اإليرانـي بمـا يسـفر عـن انتفـاض الشـارع 
اإليراني ضد النظام بما يجبره على تعديل سلوكه والقبول بتعديل االتفاق 
النـووي، كمـا مـا زالـت الواليات المتحدة تمتلك مـن أوراق الضغط الكثير 
إللحـاق الضـرر أكثـر وأكثـر بإيـران مثـل مزيـد مـن العقوبـات االقتصاديـة 
التحالفـات  وتشـكيل  البحـري،  الحصـار  وفـرض  اإليرانيـة،  األذرع  علـى 
العسـكرية، وِمـن ثَـّم تحسـين شـروط التفـاوض عنـد الجلـوس إلـى طاولـة 

المفاوضـات.
ب- إيـران: تراهـن بدورهـا علـى الصمـود الشـعبي اإليرانـي المعتاد إبان 
األزمـات مـع الغـرب، وعلى احتمالية تغييـر الرئيس ترامب في االنتخابات 
الرئاسـية 2020، وعلـى المخـاوف األوروبيـة والدوليـة مـن تبعـات انهيـار 
وعلـى  الزجاجـة،  عنـق  مـن  للخـروج  الوسـاطات  وعلـى  النـووي،  االتفـاق 
ترويجهـا لحملـة دعائيـة للصمـود والتحـدي بشـعارات رنانـة وتصريحـات 
غضـب  موجـات  انـدالع  دون  للحيلولـة  المحلـي  لالسـتهالك  مصنوعـة 
مـن الشـارع اإليرانـي تبـدو صامتـة حتـى اآلن ولكنهـا تـكاد تكـون قنبلـة 
موقوتـة تنفجـر فـي أي وقـت، وعلـى تبّنـي الـدول المتضـررة مـن العقوبـات 
الـدول األوروبيـة سياسـات  مثـل الصيـن وروسـيا والهنـد وتركيـا وبعـض 

وإجـراءات لكسـرها.
ورغـم ترديـد بعـض السياسـيين أن النظـام اإليرانـي يراهـن -أيًضا- على 
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سياسـة النَفـس الطويـل للجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات، فـإّن الظـروف 
االقتصاديـة الضاغطـة علـى النظـام تقلل من مكاسـب إعادة تبنيه سياسـة 
النَفـس الطويـل، فاألوضـاع االقتصاديـة الخانقـة ال تجعـل تبّنـي النظـام 
اإليرانـي سياسـة »نسـج السـجاد« فـي صالحـه بخـالف الماضـي، وليـس 
أدل علـى ذلـك مـن تعديـل النظـام خـالل يوليو 2019 بنـد اإليرادات العامة 
تخفيـض  بمعنـى  يومّيًـا)1(،  دوالر  ألـف   300 إلـى  دوالر  مليـون   1.5 مـن 
النفقـات وتغييـر أسـاس جوهـرّي مـن أسـس اإليـرادات العامـة، كمـا أّن 
إيـران مـا زالـت تمتلـك بعـض األوراق وإن كان يصعـب تحقيقهـا مـع تكثيف 
العربـي  الخليـج  فـي  واألمريكـي  األوروبـي  العسـكري  والحضـور  الوجـود 

لتأميـن المالحـة البحريـة، مـن بينهـا:
إمكانية تكثيف استهداف المقاّر الدبلوماسية لحلفاء الواليات المتحدة  ¿

في المنطقة.
إمكانيـة حشـد الميليشـيات علـى الحـدود العراقية-السـعودية والعراقية  ¿

الكويتية.
إمكانيـة تكثيـف اسـتهداف ناقـالت النفـط بصواريخ أو طائرات مسـيرة  ¿

عنـد بـاب المندب.
إمكانية القيام بمناورات عسكرية في الخليج العربي. ¿

3- درجة مرونة أطراف األزمة تجاه الشروط التفاوضية:
مبـدأ  لقبـول  المطلوبـة  المرونـة  واإليرانـي  األمريكـي  الطرفـان  يفتقـد 

المفاوضـات: طاولـة  إلـى  والجلـوس  الوسـاطة 
أ- الواليـات المتحـدة: تـرى أنهـا ليسـت مضطـرة إلـى تقديـم التنـازالت 
وذلـك  أعـاله-  -المذكـورة  إيـران  تركيـع  رهانـات  علـى  وتصـّر  إليـران، 
الصواريـخ  برنامـج  النـووي،  الملـف  الثالثـة:  الملفـات  علـى  بالتفـاوض 
ترامـب  إدارة  تسـعى  لذلـك  اإلقليميـة.  اإليرانيـة  النشـاطات  الباليسـتية، 
بشـدة السـتدراج إيـران إلعـادة التفـاوض علـى اتفـاق جديـد لكـن تحـت 

http://ksa.pm/llv ،2019 (1)  راديو فردا، صادرات نفت ايران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است«، 1 أغسطس
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يضمـن: بمـا  االقتصاديـة  والضغـوط  الحصـار  وطـأة 
تعديل بند الغروب )ال يتصدى لألنشطة النووية اإليرانية بعد عام 2025(.- 1
لبرنامـج - 2 يتصـدى  بنـد  علـى  شـموله  )بعـدم  االتفـاق  روح  فـي  النظـر 

التجـارب الصاروخيـة الباليسـتية، وبالتالـي لـم يحقـق االتفـاق األمـن فـي 
المنطقـة بدمـج إيـران في المنظومة اإلقليميـة والدولية -روح االتفاق-رغم 

أن هدفـه كان تحقيـق األمـن واالسـتقرار فـي المنطقـة(.
هـذا التشـدد األمريكـي تجـاه الشـروط التفاوضيـة انعكـس، ليـس فقـط 
فـي إعـالن الرئاسـة األمريكيـة فـي 10 يوليـو 2019 العمـل علـى مضاعفـة 
العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران)1(، وإنمـا فـي العقوبـات الجديـدة التـي 
فرضتهـا وزارة الخزانـة األمريكيـة بتاريـخ 9 يوليـو 2019 علـى النائبيـن 
فـي حـزب اهلل اللبنانـي، أميـن شـري ومحمـد رعـد، بتهمة اسـتغالل المال 
اللبنانـي لصالـح حـزب اهلل وإيـران)2(، وبتاريـخ 18 يوليـو 2019 علـى أربعة 
فـي  إليـران  المواليـة  الميليشـيات  مـن  اثنـان  بينهـم  عراقييـن  أشـخاص 
العـراق، همـا وعـد قـادو وريـان الكلدانـي)3(، فـي إشـارة بالغـة األهميـة إلى 
الرغبـة األمريكيـة فـي اإلبقـاء علـى سياسـة متوازيـة تقـوم علـى محاصـرة 
فـي  المواليـة  وميليشـياتها  إيـران  عليهـا  تعتمـد  التـي  التمويـل  مصـادر 
المنطقـة مـن ناحيـة، ودفـع إيـران نحـو قبـول التفـاوض علـى اتفـاق جديـد 

مـن ناحيـة أخـرى.
ب- إيران: ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل تجميد العقوبات 
مـع اإلصـرار علـى حصـر المفاوضـات علـى األقـل فـي المرحلـة الحاليـة 
النـووي فقـط، بعيـًدا عـن نشـاطاتها اإلقليميـة وصواريخهـا  فـي الملـف 

الباليستية.

(1)  NY times, U.S. Accuses Iran of ‘Nuclear Extortion’ and Vows More Sanctions, Accessed: 21/8/2019, 
http://ksa.pm/lkx
(2)  U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, Treasury Targets Iranian-Backed Hezbollah Officials for Exploiting 
Lebanon’s Political and Financial System, Accessed: 15/8/2019, http://ksa.pm/lky
(()  Reuters, U.S. imposes sanctions on four Iraqis over human rights and corruption, Accessed: 15/8/2019, 
http://ksa.pm/lkz

http://ksa.pm/lkx
https://home.treasury.gov/
http://ksa.pm/lky
http://ksa.pm/lkz
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خامًسا: النتائج المترتبة على تفاعالت الوساطات:
1- االبتعاد عن حلول المسارات المتوازية:

وذلـك بتركيـز الوسـاطات علـى مبـدأ المسـار الواحـد فقـط )البحـث عن آلية 
لوقف اإلجراءات التصعيدية من الجانبين( دون البحث عن صيغة تفاوضية 
)المسـار الثانـي( لمعالجـة جـذور األزمـة ذاتهـا بمـا يضمـن اسـتمرارية وقـف 
اإلجـراءات التصعيديـة، وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى تنامـي التصعيد فـي أي وقت 
مـا لـم يتـواَز ذلـك مـع معالجـة جـذور األزمة ذاتها، وقد يرجع ذلك إلـى إدراك 
الوسـطاء تعقد األزمة والمدة الطويلة المطلوبة وعدم مرونة أطرافها وقيام 
بعضهـم بـدور الوسـاطة ليـس بقناعـة كاملـة وإنمـا اسـتجابة لمطالـب أحـد 

أطـراف األزمـة لعـدم الرغبـة فـي الدخـول في مواجهات عسـكرية.
2- عدم توفر شرط نضوج األزمة:

كمـا سـبق القـول، تجـاوزت األزمـة طـور الميـالد، ولـم تصـل بعـُد إلـى طـور 
النضوج الذي تدرك عنده أطرافها إمكانية تعظيم مكاسـبها أو وقوع كوارث 
ال يُحَمـد ُعقباهـا حـال عـدم الجلـوس إلـى طاولة المفاوضـات »حالة الجمود 
الضار«، إذ ما زال الجانبان األمريكي واإليراني يمتلكان أوراق ضغط للتأثير 
المتبـادل لتحسـين الشـروط التفاوضيـة، فضـاًل عـن تشـدد الجانبيـن تجـاه 

الشـروط التفاوضية.
3- افتقاد الوساطات لشروط القبول الكامل للوساطة:

وذلـك باسـتثناء سـلطنة عمـان بالنظـر إلـى حياديتهـا وَعالقاتهـا الجيـدة مـع 
كل األطـراف وخبرتهـا السـابقة فـي توقيـع االتفـاق النـووي 2015، فاليابـان 
محسـوبة علـى المحـور الدولـي الموالـي للواليـات المتحـدة رغـم َعالقاتهـا 
االقتصادية الجيدة بإيران، وكذلك فرنسـا محسـوبة على الجانب األمريكي، 
بينما العراق محسوبة على الجانب اإليراني رغم َعالقاتها الجيدة بالواليات 

المتحدة.
ح: 4- تجاوز النقطة الحرجة المفضية إلى ِصَدام مسلَّ

يبـدو أن الوسـاطة تعكـس تجـاوز النقطة الحرجة التي تفضـي إلى مواجهات 
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عسـكرية فـي المنطقـة، وهـي عنـد إعـالِن طهـران إسـقاطها طائـرة مسـيرة 
أمريكيـة، واعتداِئهـا المباشـر علـى ناقلـة النفـط البريطانيـة، واحتجازهـا 
أفـراد طاقمهـا، فضـاًل عـن تـداول األوسـاط اإلعالميـة أخبـاًرا مفاُدهـا فتـح 
قنـوات المفاوضـات السـّرية بيـن الجانبيـن بجانـب الوسـاطات الدوليـة، مـع 
تكثيف الحضور العسكري البريطاني واألمريكي في الخليج العربي لمرافقة 
وحمايـة ناقـالت النفـط، بمـا يضمـن صعوبـة تكرار اسـتهداف إيـران ناقالت 

النفـط عنـد مضيـق هرمز.

سادًسا: مستقبل الخيار التفاوضي لحتواء التصعيد األمريكي-
اإليراني:

التسـاؤل المطـروح: هـل يعنـي عـدم نجـاح الوسـاطات فـي التوصـل إلـى 
األكثـر  الخيـار  أن  تاريخـه-  التصعيديـة -حتـى  لوقـف اإلجـراءات  صيغـة 
ترجيًحا هو خيار المواجهة العسـكرية؟ اإلجابة عن هذا التسـاؤل تتطلب 
البحـث عـن المواقـف الرسـمية ألطـراف األزمـة مـن الخياريـن التفاوضـي 
والعسـكري، والتداعيـات المحتملـة علـى مصالـح كل طـرف مـن أطـراف 

األزمـة حـال انـدالع الحـرب، وعامـل التكلفـة للدخـول فـي الحـرب.
لـم يبـُد األمـر كذلـك، إذ توقـع عديـد مـن المتابعيـن للشـأن اإليراني بأن 
احتجـاز البحريـة اإليرانيـة للسـفينة البريطانيـة قـد يعـّد الحلقـة األخيـرة 
في سلسـلة التصعيدات اإليرانية تجاه ناقالت النفط، ما يجعل من خيار 
المواجهـة العسـكرية أمـًرا مسـتبعًدا ويظـّل المسـار التفاوضـي وجلـوس 
المؤشـرات  المرجـح علـى ضـوء  المفاوضـات هـو  إلـى طاولـة  الطرفيـن 

التالية:
1- إدراك النظام في إيران للخلل في موازين القوى لغير صالحه:

البريطانيـة  النفـط  ناقلـة  أنهـا حققـت غاياتهـا مـن احتجـاز  إيـران  تـرى 
بالظهـور بمظهـر القـادر علـى تعطيـل حركـة المالحـة الدوليـة فـي واحـدة 
من أهم المناطق البحرية في العالم، والقدرة على الرّد بالمثل، خصوًصا 
فـي 18 أغسـطس 2019،  ناقلتهـا  إفـراج حكومـة جبـل طـارق عـن  بعـد 
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وإبـراز قدرتهـا علـى التحكـم فـي مسـارات المالحـة الدوليـة، فضـاًل عـن 
اختبـار ردود الفعـل األمريكيـة تجـاه القيـام بعمـل عسـكري ضـد إيـران، 
اسـتهدافات  ألي  تكلفـة  هنـاك  بـأن  الخصـوم  بإخطـار  الـردع  وتحقيـق 
عسـكرية محتملـة ضـد ناقـالت النفـط اإليرانيـة، ومنـع تحويـل احتجـاز 
ناقلتهـا النفطيـة عنـد جبـل طـارق إلـى سـابقة دوليـة تتكـرر ضـد الناقالت 

اإليرانيـة، وإال سـيكون الـرّد مثلمـا جـرى مـع ناقلـة النفـط البريطانيـة.
كمـا أن إيـران المتمـّددة جيوسياسـّيًا وعسـكرّيًا فـي عديـد مـن الـدول 
ولبنـان  والعـراق  سـوريا  فـي  بميليشـياتها  الدفـع  علـى  والقـادرة  العربيـة 
واليمـن للقيـام بأعمـال عدائية ضد الحلفاء التقليديين للواليات المتحدة، 
لـن تبـادر إلـى اتخـاذ خطـوات غيـر محسـوبة ومتهـورة مثـل إغـالق مضيـق 
اتخـاذ  أن  تـدرك  كونهـا  األمريكيـة  الحيويـة  األهـداف  أو ضـرب  هرمـز 
قـرارات كهـذه سـيجلب حرًبـا حاميـة الوطيـس لـن تكـون فـي صالحهـا بكل 
واالقتصاديـة  العسـكرية  القـوة  موازيـن  اختـالل  إلـى  بالنظـر  المقاييـس 
االقتصاديـة  باألوضـاع  مقارنـة  المتحـدة  الواليـات  لصالـح  والسياسـية 
اإليرانيـة الخانقـة وعزلتهـا اإلقليميـة والدوليـة وخالفاتها مـع دول الجوار 

الخليجـي.
2- خلّو االستراتيجية األمريكية من سيناريو الحرب على إيران:

أعلـن ترامـب و وزيـر خارجيتـه مايـك بومبيـو مـراًرا وتكـراًرا عـدم الرغبـة 
فـي الدخـول فـي مواجهـات مسـلحة مـع إيـران، آخرهـا تأكيـد بومبيـو فـي 
26 يوليـو 2019 اسـتعداده للذهـاب إلـى إيـران للقـاء مسـؤوليها والتفاوض 
الشـارع األمريكـي  اعتراضـات  النـووي، وسـط  االتفـاق  مـن جديـد علـى 
لالنخـراط فـي حـرب جديـدة فـي أي منطقـٍة كانـت، وتأكيـد عـدد مـن 
الخبـراء االسـتراتيجيين األمريكييـن أن التهديـدات اإليرانيـة ال تسـتحّق 
النتخابـات  األمريكيـة  االسـتعدادات  عـن  فضـاًل  حـرب،  فـي  الدخـول 
الرئاسـة، وتخـّوف ترامـب مـن مغّبـة التـورط فـي مواجهـة عسـكرية تؤثـر 
سـلًبا علـى حظوظـه االنتخابيـة، كمـا أن األبعـاد السياسـية السـتراتيجية 
الضغـوط القصـوى ال تتضمـن الحـرب كأداة لتنفيذهـا، وإنما هدفت إدارة 
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ترامـب مـن اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى تجـاه إيـران إلـى:
تحقيـق مكاسـب سياسـية لصالـح الرئيـس األمريكـي ترامـب وحزبـه أ- 

الجمهـوري فـي االنتخابـات الرئاسـية المقبلـة مـن خـالل دفـع إيـران نحـو 
التفـاوض علـى اتفـاق جديـد مـع اإلدارة األمريكيـة عبر منظومـة العقوبات 

االقتصاديـة القاسـية.
توقيع اتفاق نووي جديد تستفيد منه الشركات األمريكية التي يمنعها ب- 

القانـون األمريكـي مـن االسـتثمار فـي دولـة راعيـة لإلرهـاب مثـل إيـران، 
إذ اسـتفادت الشـركات األوروبيـة مـن االتفـاق النـووي بعـد التوقيـع يوليـو 

2105 بينمـا لـم تسـتِفد الشـركات األمريكيـة.
التوصـل إلـى اتفـاق جديـد يلبـي مطالـب وطموحـات اللوبـي الصهيوني ج- 

يَُعـّد  إذ  األمريكـي،  القـرار  وأجهـزة صنـع  الحكـم  أروقـة  داخـل  المتنفـذ 
اللوبـي الصهيونـي مـن أبـرز جماعات الضغط التـي تلعب دوًرا محورّيًا في 
فـرص فـوز المرشـحين لمنصـب الرئاسـة األمريكيـة، بحكـم مـا يمتلكه من 
منظمـات دينيـة وإعالميـة وماليـة جبـارة ومؤثـرة فـي الحشـد والتعبئـة في 

أثنـاء العمليـة االنتخابيـة للرئاسـة األمريكيـة.
إنعـاش صـادرات السـالح األمريكيـة مـن خـالل إثـارة المخـاوف لـدى د- 

دول المنطقـة مـن الخطـر اإليرانـي وتهديداتـه المتكـررة ألمـن واسـتقرار 
المنطقـة، وِمـن ثَـّم تنشـيط مبيعـات السـالح لتلـك الـدول وكسـب زبائـن 

جـدد محتمليـن فـي المنطقـة.
3- ثمن أو تكلفة الحرب:

علـى الرغـم مـن كل اإلجـراءات التصعيديـة المتبادلـة مـن الجانبيـن، مـن 
إرسـال الواليـات المتحـدة لحاملـة الطائـرات والمدمـرات، والحديـث عـن 
إصـدار إيـران األوامـر ألذرعهـا الميليشـياوية فـي سـوريا والعـراق ولبنـان 
ألن تكـون علـى أهبـة االسـتعداد للحـرب، فـإّن هذه اإلجـراءات تظّل مجّرد 
إجـراءات مدروسـة بعنايـة مـن الجانبيـن تحسـًبا لتكلفتهـا الماديـة، ولذلـك 
علـى  األوضـاع  يبقـي  مـا  االنفجـار،  نقطـة  إلـى  دون وصولهـا  سـيحوالن 
مجـرد أجـواء تخـوم الحـرب وليـس اندالع حـرب فعلية سـتكون كارثية بكل 
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المقاييـس علـى األطـراف وحلفائهـم.
َل حلفـاء الواليـات المتحـدة، وعلـى األخـص بريطانيـا ومـن بعدهـا  سـجَّ
فرنسـا وألمانيـا، موقًفـا أوروبّيًـا متوازًنـا ومتزًنـا فـي إدارة أزمـة احتجـاز 
الناقلـة البريطانيـة، تجنًبـا للتأثيـر علـى المصالـح االقتصاديـة األوروبيـة 
بالتأثيـر علـى تدفـق النفـط، بتأكيـد الخارجيـة البريطانيـة فـي 22 يوليـو 
2019 أن بريطانيـا لـم تسـَع للمواجهـة مـع طهـران مـع العمـل علـى تشـكيل 
قـوة بحريـة بقيـادة أوروبيـة لضمان أمن المالحة في مضيق هرمز، فضاًل 
عـن إعـالن وزارة الدفـاع البريطانيـة فـي 28 يوليـو 2019 وصـول السـفينة 
الحربية البريطانية “HMS Duncan” إلى الخليج العربي لمرافقة السـفن 
التـي ترفـع العلـم البريطانـي عبـر مضيـق هرمز لتأميـن ناقـالت النفـط 

البريطانيـة، وقبـول بريطانيـا اإلفـراج عـن ناقلـة النفـط اإليرانيـة.
دول  وبخاصـة  المتحـدة،  للواليـات  الحليفـة  المنطقـة  دول  بدورهـا، 
الخليـج العربـي، ال تحبـذ انـدالع حـرب جديـدة فـي المنطقة ألنها سـتكون 
ـرة وكارثيـة علـى كل األصعـدة االقتصاديـة والسياسـية واالجتماعيـة،  مدمِّ
ويتحسـبون مـن مخاطـر االنـزالق إلـى حـرب مدمـرة مـن خـالل خطـوات 
غيـر محسـوبة تكـون أعـواد ثقاب تشـعل فتيـل المواجهة المسـلحة الكبرى 
في المنطقة، ولذلك اتسـمت ردود أفعال الدول الخليجية على اسـتهداف 
النفـط  الفجيـرة، واسـتهداف خطـوط  السـفن اإلماراتيـة قبالـة سـواحل 

السـعودية، بضبـط النفـس والحكمـة الرشـيدة.

الخاتمة
يمكن القول إّن رضوخ إيران وتقديمها تنازالٍت في ظل األوضاع االقتصادية 
الخانقـة والحصـار والعزلـة الدولية، وتكثيف الحضور العسـكري األوروبي 
واألمريكـي فـي الخليـج العربـي، أمـر وارد، وإن جـرى ذلـك عبـر القنـوات 
التفاوضيـة السـّرية علـى غـرار »إيـران جيـت« و»إيـران كونتـرا« عند نضوج 
األزمة وفقدان طرفيها أو أحد طرفيها أوراق الضغط المجدية لتحسـين 

الشروط التفاوضية.
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ليـس بالضـرورة أن يعنـي الدخـول فـي طـور المفاوضـات التوصـل إلـى 
تسـوية بيـن الجانبيـن فـي ظـل تعقـد األزمـة وتعـّدد أوجههـا وعـدم مرونـة 
أطرافهـا تجـاه الشـروط التفاوضيـة والفتـرة المطلوبـة للتفـاوض واآلليات 
المعقـدة، وهـو مـا تبتغيـه إيـران بالدرجـة األولـى، كـون النظـام فـي إيـران 
نظاًما مؤدلًجا عقائدّيًا يجيد فّن التفاوض وتحسـين الشـروط التفاوضية 
مـن  يمكنهـا  بمـا  النهائيـة،  الحلـول  مـن  أكثـر  الرماديـة  المسـاحات  فـي 
فصـل ملـف النشـاطات اإلقليميـة المتعلقـة بمبـادئ النظـام اإليرانـي ذاتـه 
وتصديـر الثـورة عـن الملفيـن اآلخريـن: النـووي والباليسـتي، وإذا ما حدث 
ذلـك فسـيكون هـو المكسـب اإليرانـي الجوهري المرجّو مـن المفاوضات، 
خصوًصـا مـع صعوبـة نجـاح أي مفاوضـات فـي اقتـالع هـذا الملـف مـن 
إيـران، ألن ذلـك معنـاه اجتثـاث شـرائح شـيعية مـن المجتمعـات المحليـة 
الحوثيـون حالـة  المثـال يظـل  ولبنـان، فعلـى سـبيل  والعـراق  فـي سـوريا 
يمنيـة، والحشـد الشـعبي حالـة عراقية، وحزب اهلل حالـة لبنانية، وأقصى 
المثـال فـي هـذا  المفاوضـات علـى سـبيل  إليـه فـي  الوصـول  مـا يمكـن 
الملـف هـو الحـّد مـن مغامـرات الحـزب الخارجيـة دون القـدرة علـى نـزع 

سـالحه بالكامـل.
يبقـى الملـف الوحيـد الـذي يمكـن أن تقـّدم فيـه إيـران تنـازالت، وهـو 
الملـف اليمنـي، وإن كان يصعـب تحقيـق ذلـك بعـد التقـارب الشـديد بيـن 
الحوثيين وإيران بعد زيارة وفد الحوثيين إليران في 13 أغسـطس 2019 
وإعالنهـم فـي 18 أغسـطس 2019 تعييـن سـفير حوثـّي لـدى إيـران، وذلك 
عـدم إيالئـه أولويـة كأولويـة العـراق أو لبنـان فـي اسـتراتيجيتها، وإدراكهـا 
صعوبـة السـيطرة علـى اليمـن فـي الخاصـرة الجنوبيـة للمملكـة العربيـة 

السعودية.
وارتباًطـا بمـا سـبق، اسـتغلّت إيـران األزمـة اليمنيـة كورقـة للضغط على 
دول الخليـج واسـتخدامها فـي إطـار التنافـس علـى الزعامـة اإلقليميـة، 
األمريكية-اإليرانيـة يجعـل  األزمـة  بتطـّورات  الملـف  ذلـك  ارتبـاط  ولكـن 
مـن الصعوبـة بمـكان أن تقـّدم إيـران أي تنـازالت فـي الملـف اليمنـي فـي 
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ظـل حالـة العزلـة والعقوبـات االقتصاديـة الخانقـة المفروضـة عليهـا مـن 
الفاعليـن مـن الـدول، ممـا جعـل صّنـاع قرارهـا فـي حاجـة اسـتراتيجية 
ماّسـة إلـى تجميـع مختلـف الـوكالء والحلفاء من الفاعليـن من غير الدول.
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