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نقطة ّ
تحول في الصراع بين الواليات المتحدة وإيران

تشرين أميركي :عقوبات وانتخابات نصفية

تتأهب االدارة االمريكية بدءا من مطلع هذا الشهر لتطبيق الدفعة الثانية من العقوبات الجديدة ضد ايران ،والتي ستكون
اشد من الدفعة االوىل كونها تشمل قطاعي النفط والشحن والتعامالت املالية .من جانبها ،تنتظر ايران االنتخابات النصفية
للكونغرس االمرييك وكيف سيخرج منها الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري ،وهل تكون مؤرشا اىل والية ثانية له؟
فصل جديد من املواجهة املفتوحة سيدور بدءا
من هذا الشهر الذي سيكون نقطة تحول يف
مجرى الرصاع بني الواليات املتحدة وايران .ليس
يف االفق ما يوحي بأن مثة قنوات خلفية متهد
لحوار بينهام ،بل ان حملة الوعيد والتهديد التي
اطلقها الرئيس دونالد ترامب ورجال ادارته يف
نيويورك ،تيش بأن يف جعبة واشنطن الكثري ،وان
العقوبات عىل قطاع الطاقة ومشتقاتها لن تكون
اخر السلسلة ،بل قد تليها اخرى اكرث ايالما.
هناك من يتوقع ان تشمل قطاع املواصالت
الجوية لعزل االيرانيني واستنزاف اقتصادهم.
ال شك يف ان تلويح ترامب بالقبضة الحديد متليه
اعتبارات عدة .فالرجل يتشدد مع اقرتاب موعد
انتخابات الكونغرس النصفية ليعزز فرص حزبه،
ويضمن لنفسه التجديد والية ثانية .لذلك،
يستعجل ارغام ايران عىل الرضوخ ملطالبه .ابعد
من ذلك ،يريد البقاء امينا للشعارات التي رفعها
يف حملته االنتخابية .لذا ،يبدو نهجه خليطا من
االنكفاء الذي مارسه رؤساء امريكيون سابقون،
ومن االنخراط يف مواجهات سياسية معتمدا
عىل عصا العقوبات املتشددة.
يف الواقع ،يراهن الرئيس االمرييك عىل العقوبات
النفطية الجديدة لحمل ايران عىل العودة اىل
خيار التفاوض عىل اتفاق جديد .وهو كان
قد قال لزعامء اوروبا الصيف املايض" :تريثوا
شهرين او ثالثة ستنتهي ايران" .ثم قال لقادة
العامل يف االمم املتحدة يف ايلول املايض" :ايران
سوف تلجأ ايل وستطلب ان تعقد اتفاقا جديدا
معي .سوف يحدث ذلك ،وهم يعانون كثريا
االن" ،مشريا اىل ان العقوبات االمريكية ستفرض
بشكل كامل بدءا من مطلع ترشين الثاين
وستكون االكرث شدة ،محذرا الذين يتقاعسون
عن التزام العقوبات االمريكية عىل ايران بانهم
سيواجهون عواقب وخيمة ،فيام بدا انها رسالة

الرئيس االمرييك يراهن عىل العقوبات النفطية لحمل ايران عىل التفاوض.

واضحة اىل املساعي االوروبية النقاذ االتفاق
النووي.
يف هذا االطار ،يقول املسؤول االمرييك الخاص
بامللف االيراين برايان هوك" :نحن االن يف
طريقنا اىل فرض حزمة جديدة من العقوبات
عىل النظام االيراين ،وسرنى كيف تسري االمور.
حاليا نحن نشهد تراجعا كبريا يف حجم
االستثامرات االجنبية املبارشة يف ايران بسبب
تشديد العقوبات االمريكية عليها ،السيام يف ما
يتعلق بالقنوات والتحويالت البنكية ،فضال عن
مشكلة التضخم ،وتدهور العملة املحلية .كام
انهم يواجهون كثريا من املشكالت االقتصادية
النهم يديرون االقتصاد بشكل يسء ،ويتخذون
قرارات كثرية سيئة ،وينفقون امواال كثرية عىل
بث العنف يف الرشق االوسط".
اضاف" :رمبا مل يرغب االيرانيون يف اللجوء اىل
طاولة املفاوضات االن ،ولكن التاريخ يثبت

ان طهران تعود اىل املفاوضات عندما تزداد
الضغوط عليها بالشكل الكايف .ال يوجد سبب
يف عدم عودة هذه الظروف التي جعلت
ايران توافق عىل التفاوض يف عام  .2013عند
عودة هذه الظروف ،التي متثلت يف الضغوط
والعقوبات ،سيلجأ النظام االيراين اىل اعادة
التفكري يف جدوى سلوكه وحساب التكلفة
واملكاسب من ذلك حتى االن".
وترى مصادر ديبلوماسية امريكية ان ايران تواجه
وضعا صعبا وخطريا لسببني اساسيني:
 تعترب الواليات املتحدة رسميا وجديا وعلنياايران العدو االول لها يف املنطقة .وهي ال تركز
عىل حالة واحدة ،بل عىل مجموع ما ترتكبه:
املسألة النووية ،زعزعة االنظمة يف املنطقة،
دعم امريكا الرسائيل وعملياتها يف سوريا ضد
املنشآت العسكرية االيرانية ،االعرتاف بان ايران
قوة االرهاب االوىل يف العامل والدولة الوحيدة

التي لديها بنية تحتية لالرهاب العاملي .عندما
تعرتف بان لديك عدوا ،فهذا عنرص مهم جدا.
 املشكالت االقتصادية تتصاعد .بدأت بسوءادارة االقتصاد من النظام االيراين ،واستمرت
باعتامده كليا عىل النفط فقط ،ومل ينوع
صادراته .كان الرئيس االمرييك السابق باراك
اوباما قد اعطى هذا النظام رخصة لتطوير
النفط والتكنولوجيا التي ال ميلكها االيرانيون،
من اجل زيادة االنتاج .االن كل هذا يعود

اىل الوراء ،وسوف يتأثر اكرث باملقاطعة التي
ستبدأ للتو ،وادعاء االوروبيني انهم سيعوضون
ايران اثبت سخافته ،اذ وجدوا ان رشكاتهم غري
مستعدة لدعم سياستهم.
ترى هذه املصادر ان ايران ستتعرض لضغوط اكرث
واكرث ،الن عدويها االساسيني الواليات املتحدة
وارسائيل لن يرتاجعا .االمريكيون مرصون عىل
مواصلة الضغط االقتصادي وحصلوا عىل الدعم
يف ذلك ،واالرسائيليون مرصون عىل مواجهة ما

الرئيس االيراين ال يرغب يف محاربة القوات االمريكية يف املنطقة.

يحدث يف سوريا ،وما يحدث هناك الفت ،ليس
فقط الن ارسائيل اعلنت انها لن تقبل بالوجود
العسكري االيراين يف سوريا ،بل هي اثبتت
بعرشات الغارات الجوية انها مستعدة لتدمري
كل ما يبنيه االيرانيون هناك.
ال يعمل ترامب عىل فرضية اسقاط النظام يف
ايران ،وامنا عىل فرضية تغيري سلوكه وسياسته،
ويريد تحديدا الحصول عىل اتفاق نووي افضل
يحرم ايران من تصنيع السالح النووي ،اضافة
اىل احتواء برنامجها الصاروخي ووضع قيود
وضوابط لسياستها االقليمية التوسعية .يعتقد
ان ما نجح مع كوريا الشاملية ميكن ان ينجح
مع ايران ،مبعنى اعتامد سياسة حافة الهاوية من
خالل التهديدات املتعددة االشكال ،ثم القفز اىل
الوراء باطالق مبادرة ديبلوماسية استعراضية.
لكن ترامب الذي ميتلك قوة شخصية وجاذبية
سياسية ومهارات تفاوضية ،ال تبدو طريقه يف

اتجاه ايران سالكة وآمنة امامه ،وال يبدو ان
تكرار سيناريو كوريا الشاملية ممكنا ومتاحا
مع نظام الجمهورية االسالمية التي قررت ان ال
مفاوضات مع ادارته ،او عىل االقل ال مفاوضات
تحت الضغوط والعقوبات.
يف االجامل ،تعترب طهران ان ادارة ترامب غري
جديرة بالثقة ،وال ميكن الركون اليها بعد انقالبها
عىل االتفاق النووي.
مع اقرتاب موعد الحظر االمرييك عىل النفط
االيراين ،تظهر عالمات التأهب لدى طهران،
لكن منسوب القلق ال يعادل حجم طموحات
االدارة يف واشنطن .ثقة ايرانية مردها اىل اوراق
بديلة ال تزال وافرة ،يدعمها اقرار اوروبا نظام
االلتفاف عىل العقوبات .االيرانيون يعتربون ان
الظروف الدولية تغريت .يف املايض كانت ايران
تعيش تحت عقوبات االمم املتحدة ،لكنها اليوم
تواجه العقوبات االمريكية االحادية الجانب،

وتوجد دول كالهند والصني وروسيا التي ال ترى
نفسها ملزمة العقوبات االمريكية .لذلك ميكن
التعامل معها لبيع النفط ،ومع اتجاه اىل توسيع
العالقات مع الجريان ودول اقليمية ورشقية،
يف مقدمها تركيا وروسيا والعراق وافغانستان
وتركامنستان والصني والهند وقطر ،وتوقيع
االتفاقات التجارية الطويلة املدى ،ما يعد من
طرق تقليل املخاطر التي تتهدد االقتصاد االيراين
يف مرحلة عودة العقوبات النفطية واملالية.
تنتظر ايران نتائج االنتخابات النصفية
للكونغرس .اذا تراجع الحزب الجمهوري،
ستختار طهران الصرب والعمل مع املتمسكني
باالتفاق النووي لعلها تعمق الخالف بينهم
وبني واشنطن .والتحايل عىل العقوبات بالرهان
عىل مساعدة دول حليفة وصديقة بينها الصني
وروسيا والعراق وتركيا وبعض اوروبا .وميكنها
رمبا التحمل حتى مجيء ادارة دميوقراطية
ميكن ان تتفاوض معها مجددا .واملرشد عيل
خامنئي مل يستبعد فكرة الحوار ولكن ليس مع
االدارة الحالية.
انسداد باب الحوار بني ايران والواليات املتحدة
ال يعني انه سيقود يف النهاية اىل مواجهة
عسكرية .فالرئيس حسن روحاين اكد ان
بالده ال ترغب يف محاربة القوات االمريكية يف
املنطقة .وكذلك االدارة االمريكية ال ترغب يف اي
حرب جديدة ،خصوصا يف الرشق االوسط .وما
يجري يف امليدان وما يدور من استعدادات ال
يعدو كونه جزءا من الضغوط املتبادلة ورفع
سقف التحديات.
يرى االمريكيون ان ايران تراهن ليس فقط عىل
االنتخابات النصفية الشهر املقبل ،وامنا عىل
كسب الوقت لتمرير السنتني املقبلتني من والية
ترامب ّ
عل االنتخابات الرئاسية املقبلة ال تفيض
اىل والية ثانية له .وهذا ما يدفع بصقور االدارة
االمريكية اىل حرص زمن التسوية مع ايران بالعام
 2019واقفال الطريق امام اي مناورات لتقطيع
الوقت .اما الرهان عىل االنتخابات النصفية
للكونغرس وامكان ان يخرس الجمهوريون
االكرثية مبا يؤدي اىل اضعاف ترامب ،فهو رهان
مبني عىل حسابات خاطئة الن الدميقراطيني
متشددون ايضا تجاه ايران ،والن تقدم الحزب
الدميقراطي حتى لو حصل لن يؤثر عىل سياسة
الرئيس الخارجية وال عىل اسرتاتيجيته حيالها.
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