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الصراع إلى تصاعٍد في المدى المنظور
كيف سترد إيران على العقوبات األميركية؟

فصل جديد يبدأ يف املواجهة االمريكية ـ االيرانية املفتوحة منذ اربعة عقود. مواجهة سياسية وديبلوماسية واقتصادية، تخللتها 
محطات امنية مل تنزلق يوما اىل مواجهة عسكرية مبارشة. لكن الفصل الجديد قد يكون االصعب، ونتائجه هي التي ستحدد 

موقع ايران عىل الخريطة االقليمية وحجم دورها. لذلك فان مجمل دول املنطقة معنية بهذا الفصل الجديد من املواجهة 

وملفات  نزاعات  يف  منخرطة  طهران  ان  يبدو 
صياغة  اعادة  يف  اسايس  بدور  وتقوم  املنطقة، 
خارطة املنطقة السياسية والتوازنات واملعادالت 
االقليمية، والرصاع بينها وبني الواليات املتحدة اىل 

تصاعد، اقله يف املدى املنظور. 
قنوات خلفية  بأن مثة  يوحي  ما  االفق  ليس يف 
متهد لحوار بينهام، بل ان حملة الوعيد والتهديد 
التي اطلقتها ادارة الرئيس دونالد ترامب تيش بأن 

واشنطن يف جعبتها الكثري.
العقوبات  اشد  االمرييك  الرئيس  ادارة  فرضت 
عىل ايران مطلع ترشين الثاين املايض، مستهدفة 
الطاقة  مثل  الحساسة  القطاعات  من  العديد 
املالية،  والقطاعات  السفن  وبناء  والشحن 
ومبوجبها يعود اكرث من 700 من االفراد والكيانات 
يف  مبا  العقوبات،  قامئة  اىل  والطائرات  والسفن 
ذلك املصارف االيرانية الرئيسية ومصدرو النفط 
ايضا  العقوبات  تستهدف  الشحن.  ورشكات 

الواضح ان ادارة الرئيس االمرييك تراهن عىل ان 
الحوار  طاولة  اىل  ايران  دفعت  التي  الظروف 
عام 2013، قد تدفعها مجددا اىل حوار مامثل. 
االقتصادي  الحصار  سيف  ان  عىل  وتراهن 
وان  خصوصا  ذلك،  عىل  سريغامنها  والعقوبات 
الظروف الحالية التي متر فيها اكرث خطورة من 

تلك التي سبقت ابرام االتفاق النووي. 
لكن هذه الظروف الضاغطة تزيد ايران تشددا، 
وهذا ما يبدو حتى االن عىل االقل. ما صح ايام 
الرئيس االمرييك السابق باراك اوباما قد ال يصح 
ايام ترامب. وطهران ال تبدي عجلة، وما تراهن 
عليه اكرث هو غياب التعاون بني الدول الكربى، 
وكثري من هذه الدول يقف اىل جانبها يف الرصاع 

القائم.
ايران تعترب ان الظروف الدولية تغريت. يف املايض 
كانت تعيش تحت عقوبات االمم املتحدة، لكنها 
اليوم تواجه العقوبات االمريكية االحادية الجانب، 
وتوجد دول كالهند والصني وروسيا ال ترى نفسها 
ملزمة هذه العقوبات. 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 
التي  املخاطر  تقليل  طرق  من  يعد  ما  االمد، 
تتهدد االقتصاد االيراين يف مرحلة عودة العقوبات 

النفطية واملالية.
ال شك يف ان ايران تراقب مسار اعتالل العالقات 
الدولية، واعرتاض دول كربى عىل سياسة ترامب، 
والتصدي  الصمود  محطة  يف  االقامة  وتفّضل 
فهي  االستنزاف.  حرب  من  نوع  عىل  معتمدة 
مل تعد معنية بالتفاهم مع الواليات املتحدة يف 
العراق، بل رمبا حركت حشدها الشعبي ملضايقة 
بعد  البلد  هذا  يف  االمرييك  العسكري  الوجود 
اىل  الحوثيني  دفعت  كام  "داعش".  عىل  القضاء 

املعامالت مع البنك املركزي االيراين واملؤسسات 
املالية االيرانية املدرجة عىل الئحة العقوبات.

تعترب واشنطن ان هذه العقوبات ترضب املناطق 
والنقاط االساسية لالقتصاد االيراين، وانها رضورية 
جانب  من  اليها  تسعى  التي  التغيريات  لتحفيز 
النظام االيراين. فالرئيس ترامب يقول بوضوح ان 
القيام بخيار  النظام عىل  الهدف هو ارغام هذا 
واضح: اما ان يتخىل عن سلوكه املدمر، او يواصل 

عىل طريق الكارثة االقتصادية.
التي  ذاتها  االسرتاتيجيا  ايران  مع  ترامب  يكرر 
واقىص  عقوبات  الشاملية:  كوريا  مع  طبقها 
للتفاوض.  استعداد  ثم  ومن  الضغط،  درجات 
تغيري  وليس  ايران  سلوك  تغيري  هو  الهدف 
نظامها، والباب مفتوح امامها للعودة اىل طاولة 
اضافة  يشمل،  جديد  اتفاق  البرام  املفاوضات 
سياساتها  احتواء  النووية،  طموحاتها  رضب  اىل 

االقليمية وبرامجها الصاروخية البالستية.

حد  اىل  مرهون  النووي  االتفاق  وايضا  مبيعاتها 
كبري باربع دول اسيوية هي الصني والهند واليابان 
قالتا  والثانية  االوىل  الدولتان  الجنوبية.  وكوريا 
كذلك  االيراين،  النفط  يف رشاء  ستستمران  انهام 
فان  الجنوبية  وكوريا  اليابان  اما  تركيا.  فعلت 
وضعهام مختلف متاما بسبب قوة التأثري االمرييك 
عليهام السباب اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية. 
عليه  سيكون  مبا  الجزم  الصعب  من  بالتايل 

موقفهام.
من هذه الزاوية، تبدو مطالب ايران من الدول 
من  املتأيت  النقص  لها  تعوض  بأن  االوروبية 
العقوبات االمريكية، وفق مصدر رسمي فرنيس، 
غري واقعية بسبب الحجم املحدود قبل العقوبات 
وبسبب  جهة،  من  االوروبية  النفطية  للواردات 

خوف الرشكات من العقوبات االمريكية.
"التزامكم االتفاق النووي ليس هدية تقدمونها 
مل  وحده  االتفاق  لكن  مصلحتكم،  امنا هي  لنا، 
يعد يكفي لالبقاء عىل التعاون الدويل معكم الن 
وجهها  التي  الرسالة  تغري". هذه هي  قد  العامل 

االوروبيون اىل ايران.
يف املقابل، مثة رسالة جامعية من الدول التي ما 
زالت متمسكة باالتفاق )فرنسا وبريطانيا واملانيا 
لخصتها  املتحدة،  الواليات  اىل  والصني(  وروسيا 
السياسة  ان  بقولها  فرنسية  ديبلوماسية  مصادر 
االمريكية القامئة عىل "مامرسة الضغوط القصوى 
عىل ايران لن تنجح، وبدل ذلك يتعني اتباع نهج 
االكتفاء  وليس  باملفاوضات"،  مقرونة  الضغوط 

بالضغوط والعقوبات والتهديد.
مثة توافق بني واشنطن واالطراف االخرين حول 
لكن  ايران،  من  تحقيقها  املطلوب  االهداف 
املفضية  والوسائل  النهج  حول  اختالفا  هناك 
مآخذ  مثة  االوروبية،  القراءة  ووفق  ذلك.  اىل 
وأد  عىل  القائم  االمرييك  النهج  عىل  رئيسية 
هذه  تعترب  العقوبات.  اقىص  وفرض  االتفاق 
عن  تسفر  لن  واشنطن  سياسة  ان  املصادر 
نتائج حاسمة، بل انها تغذي التوتر يف املنطقة 
وستقوي العنارص االكرث راديكالية داخل النظام 
االيراين، مشرية بشكل خاص اىل الحرس الثوري. 
بالتايل ليس من الواضح ان الضغوط االمريكية 
العقوبات  ان  او  االنسحاب،  اىل  ستدفعهم 
االقتصادية ستحملهم عىل التخيل عن املكاسب 
االسرتاتيجية التي حققوها يف هذه البلدان من 

اجل التهدئة مع واشنطن.

اخريا  اليها  دعا  التي  جنيف  محادثات  مقاطعة 
تفاهامت  راعت  كانت  واذا  االممي.  املبعوث 
اماكن  يف  تنترش  تزال  ال  فانها  سوريا،  يف  روسيا 
كثرية بعيدا من الحدود مع ارسائيل، وتعد لفتح 
جبهة رشق الفرات، وعادت اىل املناورات بني فرتة 
واخرى  مهددة باقفال مضيق هرمز. لذا، مل يكن 
الضغوط  وترية  رفع  سوى  االمرييك  الرئيس  امام 
مهددا  النووي،  باالتفاق  املتمسكني  جميع  عىل 
سياساته.  مخالفي  عىل  العقوبات  من  مبزيد 
العربية  القوى  توحيد  عىل  جرناالته  يعكف 
التي  ارسائيل  حتى  طارئ.  اي  ملواجهة  الحليفة 
قيدت موسكو تحركاتها يف اجواء سوريا، اتجهت 
عىل  ضاغطة  نفسية  حرب  يف  لبنان  جبهة  اىل 

حزب الله.
ايران التي اثبتت براعة يف االلتفاف عىل العقوبات 
االمريكية سابقا، تتهيب املوقف هذه املرة. لكن 
مقابل  يف  والهلع.  بالذعر  تصاب  ان  دون  من 
لديها  االمريكية،  والضغوط  العقوبات  سياسة 
رهانات وحسابات وخطط احتواء وتكّيف. فهي 
غطاء  تحت  دولية  عقوبات  مع  تكّيفت  بعدما 
مجلس االمن، يسهل عليها التكّيف مع عقوبات 
ثنائية تطبقها الواليات املتحدة وال تؤيدها دول 

كثرية. 
ظروف  وان  وحدها،  ليست  بأنها  ايران  تشعر 
اليوم افضل من ظروف العقوبات االوىل يف العام 
الواليات  خلف  موحدا  ليس  العامل  وان   ،2012

املتحدة، وبالتايل لن تكون "العقوبات االقىس يف 
النفطية.  الصادرات  التاريخ"، ولن يجري تصفري 
فضال عن العالقة مع تركيا والعراق اقليميا وروسيا 
االتفاق  يف  االورويب  االتحاد  بقي  دوليا،  والصني 
النووي وبقي الطلب العاملي عىل النفط االيراين.

تراهن ايران عىل اصوات ومواقف اوروبية ترى 
ان العقوبات ال تضعف هذا النوع من االنظمة، 
وامنا تصيب الناس والتيار االصالحي فيها سيكون 
انها  كام  الجديدة.  للعقوبات  االوىل  الضحية 
تراهن عىل الوقت وعىل قدرتها انتظار نهاية والية 
عائدات  تقلص  مع  التعايش  وستحاول  ترامب، 
النفط لعامني يف انتظار معرفة ما اذا كان سُيعاد 
انتخابه، ثم تتخذ بعدها قرارا يف شأن املفاوضات. 
الخناق  االمريكيون  سيضيق  الوقت،  ذلك  حتى 
عليها، وسرتفع هي التفاوض من موقع ضعيف، 
ال  بحيث  ترامب،  الدارة  مقلقة  امورا  وستفعل 
تكتفي مبقاومة العقوبات داخل حدودها، وامنا 
ستنقل املعركة اىل خارج ارضها، وستحرك اوراقها 
واملمرات  املضائق  امن  تطاول  التي  االقليمية 
والقواعد  املصالح  ايضا  ورمبا  والبحرية،  املائية 

االمريكية.
حتى اليوم، ما زال املوقف الرسمي االيراين يقول 
ان طهران ستبقى ملتزمة االتفاق ما دامت تجد 
فيه مصلحتها الوطنية، اي ما دامت مستمرة يف 
تصدير نفطها والتعامل التجاري واالقتصادي مع 
مستقبل  االوروبية.  الدول  ذلك  يف  مبا  الخارج،  طهران تزداد تشددا ومستعدة لتحريك اوراقها االقليمية.

يكرر الرئيس االمرييك مع ايران االسرتاتيجيا التي طبقها مع كوريا الشاملية.


