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املواجهة األميركية ـ اإليرانية تدور بني حّدين:
الحرب املستبعدة واملفاوضات املؤجلة

تخوض ايران، للمرة االوىل، مواجهة فعلية مع الواليات املتحدة ال ميكن التكهن مبداها وتطورها. تقف منطقة الرشق االوسط 
عىل شفري مرحلة دقيقة، فيام تقف ايران امام خيارات صعبة. اذا كانت ال تريد التفاوض االن تحت الضغط، وال تريد الذهاب 

اىل الحرب، هل هي قادرة عىل سلوك طريق ثالث واتباع اسرتاتيجيا انتظار؟

يف  الجأش  رباطة  اظهار  عىل  ايران  تحرص 
االمريكية،  والعقوبات  الضغوط  مواجهة 
وعىل عدم اظهار اي مؤرش ضعف او تراجع. 
املفاوضات  اىل  الذهاب  عدم  قررت  لذلك 
العقوبات  سيف  طاملا  املرحلة،  هذه  يف 
اي  ألن  رأسها،  فوق  مصلت  االمريكية 
والتهديد ستكون  الضغط  مفاوضات تحت 
وملصلحتها،  امريكا  برشوط  مفاوضات 
جانب  من  استسالم  مثابة  االمر  وسيكون 
التي  االمريكية  للرشوط  واذعانها  ايران 
الجمهورية  وجود  مربر  تلغي  طبقت  اذا 

انتظار  بالرضورة  وليس  انتظار،  اسرتاتيجيا 
عن  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  رحيل 
البيت االبيض، خصوصا وان مؤرشات بقائه 
وان  قوي،  امرييك  اقتصاد  ظل  يف  قوية 
وماليا  اقتصاديا  التحمل  عىل  ايران  قدرة 
والتكيف مع العقوبات لفرتة طويلة مل تعد 
السابقة،  السنوات  يف  كانت  كام  موجودة 
سنوات ما قبل الوصول اىل االتفاق النووي. 
انتظارا لظروف  رمبا يكون االنتظار االيراين 
ومن  تكافؤا  اكرث  املفاوضات  تجعل  افضل 

الند اىل الند.

االسالمية وقضيتها ومرشوعها.
تحرص ايران يف املقابل عىل الترصف بواقعية 
وبراغامتية، وعىل عدم الذهاب اىل الحرب، 
ينصب  الذي  الفخ  هذا  يف  الوقوع  وعدم 
نفوذها  اىل  موجعة  رضبة  لتوجيه  لها 
طاولة  اىل  وجلبها  املنطقة،  يف  ومرشوعها 
املفاوضات بالقوة. وبالتايل، فانها ستترصف 
خيط  عىل  وستبقي  شديدين،  وحذر  بدقة 
الحوار محدودا ولو تحت الطاولة، وكذلك 
حتى  للحرب  واستعدادها  تأهبها  عىل 
حاليا  تتبع  وهي  غرة.  حني  عىل  تؤخذ  ال 

امليدان،  اىل  التوتر  انتقال  املقاومة يف حال 
ضخمة  سفارة  لديها  امريكا  وان  خصوصا 
طول  عىل  منترشة  وقنصليات  بغداد،  يف 

االرايض العراقية.
االيراين، حصلت  ـ  االمرييك  التوتر  يف خضم 
استهداف  حادثة  من  دراماتيكية،  تطورات 
الفجرية يف  سفن وناقالت نفط قبالة ميناء 
االمارات باعامل تخريبية، اىل هجوم ارهايب 
يف السعودية بطائرات درون املفخخة عىل 
تابعتني  النفط  انابيب  لخط  ضخ  محطتي 
ان  خليجية  مصادر  وترى  ارامكو.  لرشكة 
االماراتية،  االقتصادية  املياه  امام  الهجومني 
ان  يثبتان  السعودية،  عمق  يف  واالخر 
سياسية  رسالة  ويحمالن  واحد  مرجعهام 
التأكيد  بهدف  االيرانيني،  من  واقتصادية 
التجارة  حركة  تهديد  عىل  قادرون  انهم 
امن  اخرتاق  وعىل  العاملية،  النفطية 
تهديد  بل  والخارج،  الداخل  يف  السعودية 
عرب  سواء  النفطية  السعودية  صادرات 

مضيق هرمز او عرب البحر االحمر.
الهجامت،  هذه  تتبنى  ال  التي  ايران  اما 
الهجوم  لدوافع  تفهام  تبدي  كانت  وان 
وغاراتها  دورها  عىل  ردا  السعودية  عىل 
من  تتفلت  ان  ميكن  ال  فانها  اليمن،  يف 
الهجامت  هذه  عن  السياسية  املسؤولية 
الخليج،  منطقة  يف  التوتر  الرتفاع  املسببة 
وتنطوي  االيرانيني  خدمة  يف  تصب  والتي 
عىل  ان  فحواها  جانبهم  من  رسائل  عىل 
يفهموا  ان  حلفائها،  مع  امريكا  الجميع، 
يف  بعيدا  الذهاب  ميكن  ال  انه  ويدركوا 
اقتصاديا  خنقهم  حد  اىل  الضغط  سياسة 
تستمر  ان  ميكنها  ال  ايران  وان  وماليا، 
ووكالءها  حلفاءها  وان  االيدي،  مكتوفة 
ضبط  سياسة  يف  يستمرون  ال  املنطقة  يف 
ان  ميكن  مام  عينة  هو  جرى  ما  النفس. 

يفعلوه وان يحصل.
لالحداث  التصاعدي  املسار  من  واضح 

امران:
املبارش  الرد  تتفادى  ايران  ان  االول:   -
واملواجهة العسكرية مع الواليات املتحدة. 
الثوري،  وحرسها  جيشها  تحرك  ال  ايران 
وامنا  امريكية،  قوات ومصالح  تستهدف  وال 

وحلفائها،  وكالئها  خالل  من  تستهدف 

التهديدات  شأن  من  تقلل  التي  ايران 
مجمل  عىل  تأخذها  ال  او  االمريكية 
الرد  من  آخر  مستوى  اىل  تحولت  الجد، 
وزارة  اعالن  مع  السيايس،  املستوى  هو 
من  جزءا  ستوقف  انها  فيها  الخارجية 

االلتزامات يف االتفاق النووي. 
غري  االيرانية  الخطوة  انتقدوا  االوروبيون 
املرحب بها، واظهروا قلقهم من قرار ايران 
ولوحوا  النووي،  االتفاق  من  اجزاء  تجميد 
باعادة العقوبات. يبدو ان املوقف االورويب 
بات اقرب اىل امريكا، وان بريطانيا وفرنسا 
واملانيا متيل يف اتجاه املوقف االمرييك تجاه 
ايران، والساعي اىل توسيع نطاق اي تعاون 
الصاروخي  الربنامج  ليشمل  مستقبيل 
اقليمية  رصاعات  يف  ومشاركتها  اليران 
ودعمها املزعوم لتنظيامت ارهابية. بالتايل، 
فان االوروبيني ابتعدوا عن احتامل مسايرة 
تلخيصها  ميكن  التي  رشوطها  وقبول  ايران 

يف خمس نقاط: 
الواليات  انتهاكات  يدين  بيان  اصدار   •

املتحدة لالتفاق النووي. 
واالنشطة  الصاروخي  امللف  اثارة  عدم   •

االيرانية.  االقليمية 
وحامية  االمريكية  العقوبات  مواجهة   •

النفط االيرانية.  مبيعات 
جراء  محتملة  خسائر  اي  تعويض   •

االمريكية.  العقوبات 
االوروبية  البنوك  بني  العالقات  ضامن   •

وحامية املصارف االيرانية.
بني  االيقاع  يف  نجحت  واشنطن  كانت  اذا 
االورويب  الضعف  ابراز  ويف  واوروبا،  ايران 
يف  نجحت  طهران  فان  االيراين،  واالبتزاز 
ساحات  يف  املنترشين  االمريكيني  تخويف 
ويف  العراق،  يف  وخصوصا  االوسط،  الرشق 
مايك  االمرييك  الخارجية  وزير  استدراج 
حكومتها  لتحميل  بغداد  اىل  بومبيو 
مسؤولية حامية املصالح والقوات االمريكية 
بعدم  ضامنات  عىل  والحصول  العراق،  يف 
مع  املواجهة  تطور  حال  يف  لها  التعرض 
املسؤولني  اعطى  بومبيو  وكان  ايران. 
تهديدات  عن  مفصلة  تقارير  العراقيني 
املقاومة  فصائل  رصد  وعن  للقلق،  مثرية 
عن  واعرب  االمرييك.  العسكري  للوجود 
فصائل  فعل  رد  من  وبرصاحة،  تخوفه،  االيرانيون قادرون عىل تهديد حركة التجارة النفطية العاملية.

خيار ايران التفاوض، لكن ليس االن وتحت الضغط.

اميركا وايران تلعبان على 
حافة الهاوية واملنطقة 

في دائرة الخطر
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وخصوصا الحوثيني، وكالء وحلفاء امريكا 
يف املنطقة، وتحديدا السعودية واالمارات. 
والعقوبات  الضغوط  عىل  بالرد  وتقوم 
تخويف  وحملة  ضغوط  مبامرسة  االمريكية 
وتهويل عىل السعودية واالمارات يك تقوما 
ومامرسة  املتحدة  الواليات  لدى  بالتدخل 
ايران،  عىل  حملتها  لوقف  عليها  ضغط 
ستظل  الحملة  هذه  كانت  اذا  خصوصا 
تتطور  ولن  العقوبات  نطاق  يف  محصورة 

اىل حرب وعمليات عسكرية.
مرحلة  دخل  التصعيد  ان  هو  الثاين:   -
من  ولكن  حمرا،  خطوطا  والمس  متطورة 
الحرب"،  "مرحلة  دخل  انه  يعني  ان  دون 
ال بل صدرت تأكيدات مبارشة عن الرئيس 
االيراين  القائد  ترامب وعن  االمرييك دونالد 
يف  لديهام  رغبة  ال  ان  خامنئي  الله  آية 
اتجاهها، وال مصلحة  الحرب وال خطط يف 

يف وقوعها.
الطرفان االمرييك وااليراين يلعبان عىل حافة 
ويبحثان  العالية،  الشجرة  وتسلقا  الهاوية 
كالهام  عنها.  للنزول  وسلم  طريقة  عن 
يبقى  لكن  وحرجا.  صعبا  وضعا  يواجهان 
وتواجه  االصعب  الوضع  يف  هي  ايران  ان 
خيارات  امام  وتقف  اسرتاتيجيا  مأزقا 

واسرتاتيجيات محددة وهي:
والتفاوض،  الحوار  اىل  الذهاب  خيار   1-
هذه  ويف  االن  ايران  من  مرفوض  وهذا 
تفاوض  اىل  الذهاب  يعني  النه  املرحلة، 
االمريكية  وبالرشوط  امرييك  توقيت  يف 
اذعان  مثابة  سيكون  وبالتايل  رشطا(،   12(

وخضوع واستسالم من جانبها.
بتخطي  الحرب  اىل  الذهاب  خيار   2-
وشن  مواجهات  وخوض  الحمر  الخطوط 
واملصالح  القوات  ضد  مبارشة  هجامت 
االمريكية. وهذا خيار مكلف جدا وينطوي 
قوى  موازين  ظل  يف  كربى،  مجازفة  عىل 
اقتصادية  واوضاع  متكافئة،  غري  عسكرية 
االيرانية  القيادة  كانت  اذا  دقيقة.  ومالية 
عقائدية، فانها ايضا واقعية وبراغامتية غري 

متهورة، كام يقول االوروبيون.
والتأقلم  واالنتظار  الصمود  اسرتاتيجيا   3-
وخربة  تجربة  اىل  استنادا  العقوبات  مع 
واالنتظار  الصمود  اسرتاتيجيا  لكن  سابقة. 

 تتفادي ايران الرد املبارش واملواجهة العسكرية مع الواليات املتحدة وال تحرك جيشها وحرسها الثوري.

البيت  عن  ترامب  الرئيس  رحيل  حتى 
مضمونة  وغري  معقدة  تبدو صعبة  االبيض 
النتائج السباب شتى، منها ما يتصل باوضاع 
يتصل  ما  ومنها  واملالية،  االقتصادية  ايران 
بضعف رهان ايران عىل الحلفاء واالصدقاء 
والدول املوقعة عىل االتفاق النووي، ومنها 
الرئاسية  ترامب  وحظوظ  بفرص  يتصل  ما 
التي تبدو قوية يف ظل اقتصاد امرييك قوي 

وعدم وجود منافس قوي يف وجهه.
ويندرج  موجود  رابع  واحتامل  خيار  مثة 
انتظار  ليس  لكن  االنتظار،  خانة  يف  ايضا 
االمريكية،  الرئاسية  االنتخابات  نتائج 
فيها  يصبح  واوضاع  ظروف  انتظار  وامنا 
نتيجة  تكافؤا،  واكرث  ممكنا  التفاوض 
والعقوبات  الضغوط  تجميد  او  انكفاء 
االمريكية، وعندما يصبح التفاوض خيارات 
تتحني  بالتايل،  االمريكيني.  عند  وحاجة 
طاولة  اىل  للعودة  املناسبة  اللحظة  ايران 
االنتظار  سياسة  تصبح  حيث  املفاوضات، 
وكسب الوقت اسهل واجدى تحت سقف 

التفاوض. 
االتفاق  بأن  اقتناع  اىل  ايران  تصل  فهل 
الواليات  انسحاب  مع  فعال  سقط  النووي 
املتحدة منه؟ وان املطلوب منها واملعروض 

عليها هو اتفاق جديد؟ هل خيار ايران يف 
االن  ليس  لكن  التفاوض  خيار  هو  العمق 
االمريكيون  كان  اذا  الضغط؟  تحت  وليس 
يريدون تفاوضا عىل اساس رشوطهم الـ12، 
للمفاوضات  مستعدة  بأنها  ايران  ترد  هل 

لكن من دون رشوط مسبقة؟
يلعبان  وااليراين  االمرييك  الطرفان  كان  اذا 
حاليا عند حافة الهاوية، فان خطر السقوط 
يف الهاوية نتيجة خطأ او عمل غري مقصود 
كل  يختزن  الوضع  ألن  موجود،  خطر  هو 
لالشتعال  وقابل  واالنفجار،  التوتر  عوامل 
الخطر  عند اول رشارة، والوجه اآلخر لهذا 
انه اقام حالة من التوازن السلبي او "توازن 
االستمرار  ان  مبعنى  املنطقة،  يف  الرعب" 
يؤدي  ان  ميكن  الخطرة  اللعبة  هذه  يف 
ترضر  اقلها  دراماتيكية،  واوضاع  نتائج  اىل 
النفط  اسواق  يف  والبلبلة  العاملي  االقتصاد 
حرب  يف  املنطقة  دخول  واقصاها  واملايل، 
اىل  يتحول  بدأ  الذي  الشعور  هذا  واسعة. 
اللعبة  تهدئة  اىل  يقود  رمبا  راسخ،  اقتناع 
والحوار،  التفاوض  خيار  اىل  االعتبار  ورد 
بعد  واملواجهة  التوتري  خيار  عىل  وتغليبه 
اقرتاب الوضع من النقطة الحمراء ودخوله 

الخطر. مرحلة 
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