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تعزو مصادر ديبلوماسية اوروبية املوقف االورويب املتمسك باالتفاق النووي والرافض للعقوبات االمريكية عىل 
ايران اىل اربعة عوامل رئيسية:

1-  رغبة اوروبا يف متكني رشكاتها من االستفادة من الفرص التي يوفرها االقتصاد االيراين الذي يحتاج تقريبا اىل كل 
يشء بعد سنوات من العقوبات والعزلة، وبعدما توجهت رشكات كربى اىل طهران وابرمت معها عقودا واتفاقات 

تقدر قيمتها باملليارات يف كل القطاعات االسرتاتيجية. 
2- تريد اوروبا ان تكون لها سيادتها االقتصادية، مبعنى ان تقرر بنفسها الجهة التي تتعامل معها اقتصاديا وتجاريا 

واستثامريا، ناهيك برفضها القوانني العابرة للحدود التي تفرضها واشنطن. 
3-  رغم اهمية املعطى االقتصادي، عوامل اخرى سياسية واسرتاتيجية اولها اهمية التمسك باالتفاق النووي، 
وبالتايل معارضة الخروج االمرييك منه وما استتبعه من فرض عقوبات. والعواصم االوروبية الثالث املعنية بالدرجة 
االوىل باالتفاق )باريس ولندن وبرلني( ترى يف استمرار التعامل مع ايران عىل كل املستويات ضامناً ألن تبقى طهران 
داخله، بالتايل تجنيب منطقة الرشق االوسط هزات امنية وسياسية بالغة الخطورة. من هنا، فان املحافظة عىل 

العالقات التجارية مع طهران ينظر اليها عىل انها طريقة الغوائها وابقائها تحت جنح االتفاق.
4- ما يقلق االوروبيني هو انهم ال يعرفون متاما ما هي اهداف ادارة ترامب يف ايران؟ هل هي الضغوط االقتصادية 
الشارع االيراين الضعاف  ام تحريك  املفاوضات وفق الرشوط االمريكية؟  العودة اىل طاولة  لرتكيعها ودفعها اىل 

الحكومة؟ ام تغيري النظام؟ ما يزيد من صعوبات فهم الغاية والهدف تعدد التوجهات داخل االدارة الواحدة.

ملاذا تدافع 
اوروبا عن ايران 

وتغامر 
مع واشنطن؟

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

أميركا ــ إيران: مواجهة مفتوحة...
ورقٌص على حافة الهاوية

تتسارع التطورات يف منطقة الرشق االوسط التي تحولت يف جزء منها اىل مرسح مواجهة بني ايران والواليات املتحدة، وسط 
سيل من االسئلة: ملاذا لجأ الرئيس االمرييك دونالد ترامب اىل سالح العقوبات االقتصادية؟ كيف سرتد ايران واين ومتى؟ هل 

هي قادرة عىل التصدي ولديها خيارات ام تتجه اىل قبول عرض التفاوض الجديد غري املرشوط؟

ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  يهدف 
مستوى  عىل  وقراراته  ترصفاته  كل  يف 
اساسيني:  امرين  اىل  الخارجية  السياسة 
تدمري االرث السيايس لسلفه الرئيس باراك 
النووي  االتفاق  من  بدءا  والتخلص  اوباما 
وحملها  واضعافها  ايران  وتطويق  االيراين، 
اتفاقه مع  االمريكية.  االذعان للرشوط  عىل 
الرئيس  مع  ثم  ومن  الشاملية  كوريا  زعيم 
الرويس، تحالفه الوثيق مع ارسائيل، صفقة 
كل  والخليج.  ارسائيل  بني  الربط  القرن، 
اسرتاتيجي  تطويق  خانة  يف  يصب  ذلك 
حول  التفاوض  طاولة  اىل  ودفعها  اليران 
اتفاق جديد بعد وضعها امام خيارين: اما 
مواجهة  او  النظام،  وسياسات  سلوك  تغيري 

عقوبات وعزلة دولية اقتصادية.
تندرج  التطويق"  "اسرتاتيجيا  اطار  يف 
عىل  االمريكية  العقوبات  تجديد  عملية 

ومهمة  مبارشة  كنتيجة  وتشديدها  ايران، 
النووي.  االتفاق  من  االنسحاب  نتائج  من 
الحرب  بدء  اشارة  ترامب  اعطى  بالفعل 
باطالق  وقام  ضدها،  املفتوحة  االقتصادية 
االمريكية  العقوبات  من  االوىل  املوجة 
وتجارة  السيارات  قطاعات  تشمل  التي 
القطاع  وتحرم  الثمينة،  واملعادن  الذهب 
ان  عىل  االمرييك،  الدوالر  من  االيراين  املايل 
للعقوبات  الثانية  الدفعة  او  املوجة  تنفذ 
املقبل،  الثاين  ترشين  مطلع  من  بدءا 
وتشمل قطاعي النفط والشحن، اضافة اىل 

املالية االجنبية.  التعامالت 
ان  االيراين، ويعرف  النظام  اسقاط  يريد  ال 
هذا السقوط من الداخل عرب ثورة شعبية 
الجمهورية  نظام  ألن  جدا،  صعب  امر 
وقائم  اجهزته  االسالمية متامسك وقوي يف 
تحريض  املطروح  دينية.  عقيدة  عىل 

الشعب االيراين ضد نظامه، ومن خلفية ان 
تدخل  سببها  املعييش  والرتدي  الفقر  حالة 
العسكرية  وانشطتها  املنطقة  يف  ايران 
كثريا يرصف عىل حلفائها  ماال  تكلف  التي 
رفاهية  عىل  يرصف  ان  بدل  ومشاريعها 
التحريض  اإليراين وبحبوحته. هذا  الشعب 
املتعددة  الضغوط  درجة  رفع  اىل  يهدف 
لحمله  االيراين  النظام  عىل  والنوع  املصدر 
متكامل،  جديد  اتفاق  عىل  التفاوض  عىل 
يشمل  امنا  النووي،  امللف  عىل  يقترص  ال 
وبرامجها  االقليمية  ايران  سياسات 

الصاروخية.
املفاجآت  سياسة  االمرييك  الرئيس  يتقن 
فيقدم  املألوف،  عن  والخروج  والصدمات 
بحلول.  التقدم  ثم  التوترات  زيادة  عىل 
التشاور  دون  من  حلها،  ثم  ازمة  خلق  اي 
وادارته.  فريقه  مع  املسبق  والتنسيق 
وهذا  الشاملية،  كوريا  مع  فعله  ما  هذا 
ان  حساباته  يف  ايران.  مع  حاليا  يفعله  ما 
افضل  بعرض  اليه  وستأيت  سرتضخ  طهران 
ال  ألن  السابقة،  اوباما  ادارة  مع  كان  مام 
وتتنازل  تفعل  اذا مل  امامها.  خيارات كثرية 
سينهار وضعها االقتصادي واملايل، وستظهر 
بوادر مترد داخيل، يف حني ان تكلفة الحرب 

واملغامرة العسكرية ستكون مرتفعة. 
فرضية  عىل  ترامب  يعمل  ال  اختصار،  يف 
فرضية  عىل  وامنا  ايران،  يف  النظام  اسقاط 
تحديدا  ويريد  وسياسته،  سلوكه  تغيري 
يحرمها  افضل  نووي  اتفاق  عىل  الحصول 
اىل  اضافة  النووي،  السالح  تصنيع  من 
قيود  ووضع  الصاروخي  برنامجها  احتواء 

التوسعية.  االقليمية  وضوابط لسياستها 
شخصية  قوة  ميتلك  الذي  ترامب  لكن 
ال  تفاوضية،  ومهارات  سياسية  وجاذبية 

إيران سالكة وآمنة،  اتجاه  تبدو طريقه يف 
وال يبدو ان تكرار سيناريو كوريا الشاملية 
الجمهورية  نظام  مع  ومتاحا  ممكنا 
مع  مفاوضات  ال  ان  قررت  التي  االسالمية 
تحت  مفاوضات  ال  االقل  عىل  او  ادارته، 
تعترب  االجامل،  يف  والعقوبات.  الضغوط 
طهران ان ادارة ترامب غري جديرة بالثقة، 
عىل  انقالبها  بعد  اليها  الركون  ميكن  وال 

االتفاق النووي.

له  يخطط  وما  ترامب  يريده  ما  كان  اذا 
عىل  ترد  وكيف  ايران  تريد  فامذا  واضح. 

الجديدة؟ العقوبات 
- باملراهنة عىل مصادر دعم واسواق بديلة 

يف اوروبا وروسيا والصني؟
مضيق  يف  ساخنة  رسائل  اىل  باللجوء   -
ردا  البحرية  املالحة  حركة  وتهديد  هرمز 

عىل عرقلة صادرات النفط االيرانية.
وانتظار  الوقت  وكسب  املرحلة  بتمرير   -

املقبل،  ترشين  يف  النصفية  االنتخابات 
ونهاية والية ترامب بعد سنتني.

اىل  التصعيد  هذا  يصل  ان  جدا  املستبعد  من 
الهاوية،  حافة  عىل  ترقصان  الدولتان   الحرب. 
يف  ليست  التي  الحرب  تريد  ال  منهام  ايا  لكن 
موجود  احتامل  هناك  كان  وان  احد،  مصلحة 
باالنتقام  تهديده  ترامب  ينفذ  بأن  وضعيف 
اذا تعرضت الواليات املتحدة الهانة جديدة يف 

مضيق هرمز الذي يعد نقطة النزاع املحتملة.

هدف الرئيس االمرييك الحصول عىل اتفاق نووي افضل من السابق.

واشنطن قلقة 
من التهديدات 
االيرانية باغالق 

مضيق هرمز.
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يدركون  وقادتها  الحرب  تريد  ال  ايران 
وقدرته  االمرييك  الجيش  تفوق  مدى  جيدا 
اىل  الذهاب  وان  وبحرا،  جوا  الهيمنة  عىل 
ومدمرا.  مكلفا  خيارا  سيكون  املعارك"  "ام 
وال  حرب،  شن  يف  يرغب  ال  االمرييك  الرئيس 
االيراين، وامنا سرتكز خطته  النظام  اسقاط  يف 
اىل  ودفعه  وتطويعه  سلوكه  تغيري  عىل  اوال 
عيوب  يعالج  جديد  اتفاق  عىل  مفاوضات 
ايران  مع  يكرر  انه  يبدو  النووي.  االتفاق 
بسقف  بدأه  الذي  الشاملية  كوريا  سيناريو 
باقرتاح  وانهاه  والوعيد،  التهديد  من  مرتفع 

حوار وتفاوض ومرشوع اتفاق.
االيراين  ـ  االمرييك  التصعيد  افق  يكن  ايا 
الرشق  منطقة  ان  الواضح  من  ونهاياته، 
ومرحلة  صعبة  شهور  نحو  تتجه  االوسط 
جديدة ينتقل فيها التوتر من امللف السوري 
اىل امللف االيراين، وتقف فيها ايران يف زاوية 
مبفاوضات  القبول  بني  الصعبة  الخيارات 
والدور  النووي  الربنامج  حول  جديد  التفاق 
املرّة  العقوبات  كأس  تجّرع  او  االقليمي، 

وتقطيع الوقت يف انتظار رحيل ترامب.

للقيام مبناورات  االيرانية، ميهد  العسكرية  للقوات  تحركا جديدا  االمريكية  القوات  تراقب 
انها رصدت  املركزية االمريكية  القيادة  الخليج وسط توتر مع واشنطن. وافادت  كربى يف 
تهديدات  من  ايام  بعد  وذلك  االسرتاتيجي،  هرمز  مضيق  يف  االيرانية  االنشطة  يف  زيادة 
الرئيس االيراين حسن روحاين وقادة عسكريني باغالق املضيق، يف مؤرش اىل تفاقم التوتر 

بني طهران والدول املستفيدة من املمرات الدولية.
منطقة  ويقع يف  للسفن،  واكرثها حركة  العامل  يف  املائية  املمرات  اهم  احد  مضيق هرمز 
الخليج العريب فاصال بني مياه الخليج من جهة ومياه خليج عامن وبحر العرب واملحيط 

الهندي من جهة اخرى. 
يعد املنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. يبلغ عرضه 50 كيلومرتا، و34 
كلم عند اضيق نقطة، وعمقه 60 مرتا فقط، فيام يصل عرض ممري الدخول والخروج فيه 

اىل ميلني بحريني )نحو 10,5 كلم(. 
متر عربه ما بني 20 و30 ناقلة نفط يوميا، مبعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق يف ساعات الذروة، 
محملة بنحو 40% من النفط املنقول بحرا عىل مستوى العامل. وهو املمر البحري الذي 
يربط الدول املنتجة للخام يف الرشق االوسط باالسواق الرئيسية يف مناطق آسيا واملحيط 

الهادىء واوروبا وامريكا الشاملية وغريها.

هل تلعب ايران 
ورقة مضيق هرمز؟

التحريض يهدف اىل رفع الضغط عىل النظام لحمله عىل التفاوض.


